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مع مطلع العام �0�0 اختتمت فعاليات برنامج القد�س الثقايف 

للعام �009 يف الدول العربية، وانتقلت االحتفالية الثقافية اإىل 

مة بعملية تقومي ملا متَّ  الدوحة، واأجد من ال�رضوري اأن تقوم االأ

اإجنازه يف عام القد�س .

ي��زال  م��ا  املو�ضوع م��ن قبل، وه��و  ق��د حتدثت ع��ن ه��ذا  وكنت 

ننا يف �ضورية ويف عدد من البلدان العربية نتجه اإىل  مفتوحًا، الأ
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ن��داءات عديدة من املثقفني  اأجد  اأن  اال�ضتمرار يف احتفالية القد�س، وقد �رضين 

والفنانني واملواطنني العرب تطالب جمل�س وزراء الثقافة العرب اأن يتخذ قرارًا يف 

دورته القادمة باإعالن القد�س عا�ضمة اأبدية للثقافة العربية و�ضنقدم هذا املقرتح 

اإىل املجل�س، فالقد�س تتعر�س لتهويد مربمج، وتقتلع جذورها الثقافية امل�ضيحية 

�ضالمية، ويق�ضى على خ�ضو�ضيتها التعددية الثقافية التاريخية، والبد من  واالإ

على  كبريًا  عدوانًا  ميثل  ال��ذي  اخلطر  هذا  ملقاومة  متينة  عربية  ثقافية  خطة 

ي�ضتوطنها  ملن  مدينة حديثة ميكن  لي�ضت  القد�س  ن  الأ كلها،  ن�ضانية  االإ الثقافة 

اغت�ضابًا اأن يغري مالحمها، ولي�ضت ملكًا ملن احتلها كي يعبث يف تاريخها، بل اإنها 

الديانات  اإنها مدينة مقد�ضة يف  العامل،  كثري من مدن  لي�ضت مدينة عادية مثل 

ال�ضماوية وحتى يف الثقافات املعا�رضة التي تعرف قدر القد�س تاريخيًا، ويجب اأن 

ن�ضانية.  تبقى مفتوحة لكل الثقافات االإ

وال يغيب عن اأي مثقف يف العامل اأن القد�س مدينة كنعانية �رضفة وقد تعر�ضت 

ل�ضل�ضلة من الغزوات وهزمت غزاتها وحافظت على ن�ضيجها التعددي، وحني حررها 

�ضالم مب�ضاركة هامة من امل�ضيحيني  العرب الكنعانيون من الرومان بعد ظهور االإ

يهم، حافظوا على مكانتها الدينية  العرب الغ�ضانيني وكان على راأ�ضهم جبلة بن االأ

�ضالم، ولئن  امل�ضيحية، مما اأ�ض�س لت�ضاركية تاريخية ح�ضارية فذة بني امل�ضيحية واالإ

قامة يف القد�س، فقد كان  كانت العهدة العمرية قد ت�ضمنت منع اليهود من االإ

آنذاك وهم الذين  موقف الفاروق عمر )ر�ضي اهلل عنه( تلبية لطلب امل�ضيحيني ا

ذاقوا كثريًا من اال�ضطهاد يف زمن حكم الرومان ب�ضبب تاأثري اأعداء ال�ضيد امل�ضيح 

الدين  �ضالح  حررها  وقد  ال�ضليبيني،  الفرجنة  بيد  القد�س  وقعت  وقد  عليهم، 

ديان والثقافات بل اإنه اأتاح ملن يرغب من الرومان اأن يبقى فيها،  وفتحها لكل االأ

هلها من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات، وقد ا�ضتمر العثمانيون يف  وله ما الأ

�رضائيلي بداأت عملية تهويد القد�س، وت�ضاعد  هذا املوقف، فلما جاء االحتالل االإ

ق�ضى بحثًا عن  عدوان اإ�رضائيل عليها ثقافيًا حني حفرت اأنفاقًا حتت امل�ضجد االأ

ق�ضى يتهدم،  ثرية دلياًل على وجوده، فبداأ االأ هيكل مزعوم مل جتد كل الدرا�ضات االأ
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حملة  اإ�رضائيل  اأطلقت  وق��د  اأي�ضًا،  مهددة  ث��ري��ة  االأ التاريخية  الكنائ�س  وباتت 

و�ضنت حملة  الكنعانية،  العربية  �ضماء  االأ واإلغاء  والقرى  البلدات  اأ�ضماء  لتهويد 

�ضليني، وكرب العدوان على الرتاث الثقايف للقد�س مع  تهجري لل�ضكان املقد�ضيني االأ

احتفاالتهم  اإقامة  من  الفل�ضطينيني  ومنعت  العربية،  للثقافة  عا�ضمة  اإعالنها 

اأ�ضيد  اأن  من  يل  الب��د  وهنا  املحتفلني،  من  كبريًا  ع��ددًا  اعتقلت  وق��د  بالقد�س، 

وروبيني وال�ضيما اأع�ضاء البعثات القن�ضلية الذين راأوا باأعينهم  مبوقف بع�س االأ

موقف اإ�رضائيل العدواين من االحتفال ال�ضعبي بالقد�س عا�ضمة للثقافة العربية 

�ضدقاء  اأبواب قن�ضليته للمحتفلني، وهوؤالء االأ فاآزروا املقد�ضيني، وبع�ضهم فتح 

ن�ضانيون جديرون بالثناء والعرفان، ومع احرتامي العميق لكل جهد  وروبيون االإ االأ

ن اأعرب عن حزين النتهاء برنامج  بذل يف االحتفال بالقد�س اأجدين م�ضطرًا الأ

االحتفالية عربيًا دون اأن حتقق ما كان بالو�ضع، وقد كان كبريًا، ومن الوا�ضح اأن 

الو�ضع العربي الر�ضمي انعك�س على التفاعل والتعاون الثقايف الر�ضمي من اأجل 

القد�س فلم ينجح اإال يف حاالت نادرة .

املوجه  العربي  القد�س هو اخلطاب  احتفالية  ما فقدناه يف  اأخطر  كان  لقد 

اأنف�ضهم، وعلى رغم  اإىل العامل، فقد توجه اخلطاب كله اإىل الداخل واإىل العرب 

جيال العربية ال�ضابة بق�ضية القد�س وبتاريخها، اإال اأن  احلاجة املا�ضة لتعريف االأ

االحتفالية كانت منا�ضبة مهمة ل�ضياغة خطاب ثقايف عربي متكامل، يتجه اإىل 

القوي  ف��ادة من احل�ضور  االإ بالو�ضع  العاملية، وكان  امل�ضيحية  اإىل  اأوروب��ة وخا�ضة 

مة اإىل منابر  للجاليات العربية يف كل اأنحاء العامل، وقد ات�ضح خطر افتقار االأ

مكان ا�ضتئجار قنوات و�ضحف اإعالمية  اإعالمية عربية يف الغرب،  وبالطبع كان باالإ

املغرتب،  العربية يف  العربية، وقد غاب دور اجلاليات  �ضهرية لو ت�ضافرت اجلهود 

اأوروبة  برنامج ثقايف مقد�ضي يتنقل يف عوا�ضم  باإعداد  �ضورية  اأننا قمنا يف  مع 

اأن تتلقفه اجلاليات، لكنه ل�ضوء احلظ مل يحقق التفاعل املطلوب، وقد  ورغبنا 

حت�ضن الو�ضع العربي الر�ضمي يف اأواخر العام املا�ضي، ومادامت احتفالية القد�س 

يف  العربية  اجلاليات  وخا�ضة  العرب  املثقفني  اأدع��و  فاإنني  وم�ضتمرة  مفتوحة 
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فادة من الربامج الثقافية التي  الغرب اإىل تعوي�س ما خ�رضناه من الوقت، واإىل االإ

�ضقاء العرب كل ما اأجنزناه يف  اإعدادها للمنا�ضبة، واأ�ضع بني يدي جميع االأ متَّ 

�ضورية من م�رضحيات واأعمال فنية �ضخمة �ضمن برنامج احتفالية القد�س وهي 

فرقة  التي قدمتها  الدين(  )�ضالح  اأذك��ر منها م�رضحية  رفيع،  فني  م�ضتوى  ذات 

الكنعانية(  لياذة  )االإ وم�رضحية  القطرية،  الثقافة  وزارة  مع  م�ضرتك  باإنتاج  اإنانا 

التي قدمتها فرقة »اأورنينا«، وم�رضحية )وا�ضطة العقد( التي قدمتها فرقة »اإميار«، 

عمال اأنها ال حتتاج اإىل  و�ضواها كثري مما هو متوافر اإنتاجيًا وخ�ضو�ضية هذه االأ

نطاق  على  تعر�س  اأال  موؤ�ضفًا  و�ضيكون  راق�ضة،  تعبريية  مو�ضيقية  نها  الأ ترجمة 

عربي ودويل، ولكن عر�ضها يحتاج اإىل رعاة ودعاة متحم�ضني، واأدعو كل املثقفني 

العرب اأن يقرتحوا اأعمااًل ذات بعد عاملي نت�ضارك نحن العرب يف اإنتاجها فمجرد 

اأبدية ال يكفي دون اإطالق مبادرات  اإىل اعتبار القد�س عا�ضمة  الدعوة ال�ضعبية 

عملية، نعرب من خاللها عن مت�ضكنا بالقد�س وعن مقاومتنا لتهويدها، و�ضيوؤازرنا 

حرار يف العامل الذين يرف�ضون تهويد القد�س ويدعون اإىل حتريرها  املثقفون وكل االأ

واإعالنها عا�ضمة للدولة الفل�ضطينية .

اأ�ضقاءنا يف قطر، وجند  نهّنئ  الدوحة  اإىل  الثقافية  االحتفالية  انتقال  ومع 

الدوحة جديرة باأن تقدم كنوزها الثقافية اإىل اأمتها واإىل العامل، بعد اأن نه�ضت 

فيها منذ ال�ضبعينيات بنية قوية مل�ضتلزمات احلراك الثقايف تدعونا اإىل تاأمل بع�س 

حياء اأول اأ�ضبوع ثقايف  منجزاتها، ونحن نتجه )اليوم( من دم�ضق اإىل الدوحة الإ

العربية للعام �0�0 بعر�س  اإعالنها عا�ضمة للثقافة  اأن مّت  يف احتفاليتها بعد 

م�رضحي راق�س قدمته فرقة »اإنانا« بعنوان )بيت احلكمة( ا�ضتعادت معه قطر زمن 

النهو�س احل�ضاري الكبري يف ذروة الع�رض العبا�ضي وقد بات بيت احلكمة رمزًا له، 

�ضالمية قد اأعطى نتائج  ومن الوا�ضح اأن برنامج العوا�ضم الثقافية العربية واالإ

اإيجابية كبرية انعك�ضت على الثقافة العربية باهتمام ر�ضمي غري م�ضبوق . 

¥µ
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)�أبو  و�لتتر�ث( عقدت يف مدينة  �أبو ظبي للثقافة  بدعوة من )هيئة 

آذ�ر و1ني�سان  مار�ت �لعربية �ملتحدة �ل�سقيقة، بني )29 � ظبي( عا�سمة �لإ

من  �أكتتر  مب�ساركة  لتتلتتر�ث،  �لتتر�بتتع  �لتتتدويل  �مللتقى  �جتماعات   )2010

/60/ خبريً� من /30/ دولة عربية و�أجنبية، وكان عنو�ن �مللتقى »�لر�ث 

و�لتعليم: روؤية م�ستقبلية« وكان يل �رشف متثيل بلدي بتقدمي ورقة بحث 

�لثالثة من  بر�أ�س �جلل�سة  وكّلفت  �لتتر�ث،  تعليم  �سورية يف  عن جتربة 

�لتي  باجلهود  �سادة  للإ فر�سة  و�أجدها  �مللتقى،  �أيتتام  من  �لثالث،  �ليوم 

\ \ \ \ \ \
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بداأت ترتكز على حفظ و�صون الرتاث )املادي والالمادي( يف كثري من دول العامل، 

مارات العربية املتحدة، التي ت�صعى نحو االهتمام بالرتاث العاملي  ومنها دولة االإ

امل�صرتك، اإىل جانب اهتمامها بالرتاث الوطني والعربي، من خالل البحث الدائم 

همال والن�صيان،  عن و�صائل فاعلة حتمي بها هذا الرتاث من كل اأ�صكال العبث واالإ

وجعل التعليم يف مقّدمة االهتمامات للدور املتمّيز الذي ميكن اأن يقوم به يف 

املحافظة على الرتاث ونقله من جيل اإىل اآخر، ومن هنا باتت العالقة بني الرتاث 

هداف امل�صرتكة.. والتعليم عالقة مبنّية على التكامل واالأ

الغنية  والتجارب  بحاث  واالأ الدرا�صات  امللتقى جملة من  قّدمت يف هذا  لقد 

واملفيدة التي تبحث عن روؤية م�صتقبلية نحو ا�صرتاتيجيات درا�صة وتعليم وتوظيف 

والثقافية  العربية  وهويتنا  ق�صايانا  خدمة  يف  وخ��ا���ص(  ع��ام  )ب�صكل  ال���رتاث 

كثرية  تغرّيات  العامل  فر�صت على  التي  واملعلوماتية،  العوملة  زمن  واحل�صارية، يف 

يف اأمناط احلياة والتفكري واأ�صلوب التعامل معها، مما ا�صتدعى القيام بتو�صيح 

املخاطر التي تواجه الرتاث والهوية والتعليم وعمليات احلفظ وال�صون..

ويبداأ البحث من تعريف الرتاث، الذي ما زال يت�صمن تعريفات عديدة تختلف 

من بلد اإىل اآخر، ميكن اإيجازها يف التعريف التايل:

الب�رشية، وح�صيلة خربتهم وجتاربهم..  »ال��رتاث هو خال�صة حياة اجلماعات 

والعلم  الفكر  ميادين  ن�صاين يف  االإ للن�صاط  و�صورة  الب�رشي،  العمل  انعكا�ص  اإنه 

داب والفنون، و�صورة للحياة يف تعّدد مرافقها وتنوع جماالتها« ويتمّثل الرتاث  واالآ

آمالها،  اأ�صلوب حياة اجلماعة واأمناط عي�صها مبا يف ذلك قيمها، وعاداتها، وا يف 

من  م�صدرًا  ويعّد  وُهويتها(  وماهيتها  )روحها  الناحية  هذه  من  القول  وميكن 

مم. غناء احل�صاري، واأهم روافد ثقافة االأ م�صادر االإ

ال�صعائر  لي�ص فقط  الرتاث  »اإن  )تون�ص(:  بن فاطمة  الدكتور حممد  وي�صيف 

غاين والزّي، بل الكون النف�صي الذي  والعادات وال�صناعات التقليدية والعمارة واالأ
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مر نظام  غاين وا�ضتيعابها، وهو يف اآخر االأ ميّكن من فهم تلك العادات والقيم واالأ

ذهني يّت�ضم باالّت�ضاق الداخلي واأر�ضية لتطوير احلا�رض، ومتّثل امل�ضتقبل القريب 

والبعيد«.

جهودًا  املا�ضية  ال�ضنوات  و�ضهدت  بالرتاث،  اخلا�ضة  الت�ضانيف  تو�ّضعت  لقد 

�ضون  ب�ضاأن  »اليون�ضكو«  منظمة  باتفاقية  وتّوجت  العاملي،  امل�ضتوى  على  مركزة 

الرتاث الثقايف غري املادي التي اأطلقت عام �003 قمة هذه اجلهود، ووا�ضعة العقد 

�ض�س معيارية تّتبعها الهيئات  فيها، وجاء تعريف الرتاث غري املادي فيها ممثاًل الأ

له  وال��رتوي��ج  و�ضونه  امل��ادي  غري  الثقايف  ال��رتاث  بتوثيق  ُتعنى  التي  واملنّظمات 

اجلمعي  املفهوم  ي�ضّكالن  امل��ادي،  ال��رتاث  مع  لذلك  نتيجة  اأ�ضبح  وقد  وتفعيله، 

ن�ضاين. والعام للرتاث الثقايف االإ

❁    ❁    ❁

التي  والق�ضايا  �ضكاليات  االإ من  جملة  ال��دويل،  ال��رتاث  ملتقى  يف  طرح  لقد 

تتعلق بالرتاث واملعا�رضة، ولعل اأهمها:

�ضالمية، وعن  - لي�س كل ما يف الرتاث يعرّب ب�ضدق عن اأ�ضالة الثقافة العربية االإ

ن�ضانية عرب الع�ضور، لذلك  العطاء الذي اأ�ضهم به العرب يف تطوير احل�ضارة االإ

فاإن التعامل مع الرتاث يتطلب نظرة فاح�ضة در�ضًا وحتلياًل.

اإىل قطع  الدعوة  اإىل  البع�س  دفع  وامل�ضتقبل، مما  - احلداثة متّثل احلا�رض 

اأن  منطلق  من  للرتاث،  التنّكر  يتطّلب  التقّدم  ب��اأن  واالعتقاد  باملا�ضي،  ال�ضلة 

امل�ضتقبل،  نحو  واالنطالق  للتحّرك  فيهما جماالت  لي�س  �ضجن  واملا�ضي  ال��رتاث 

ويغفلون اأنه ميكن احتواء املا�ضي وا�ضتيعابه وا�ضتخدامه منطلقًا لبناء احلا�رض 

آفاق امل�ضتقبل، وميكن اعتبار احلداثة ح�ضيلة التفاعل بني املا�ضي واحلا�رض. وا

- لقد اأولت بع�س الدول املتقدمة يف ال�ضنوات املا�ضية )ال�ضني واليابان( اأهمية 

كربى للمحافظة على تراثها املادي واملعنوي، وقامت بتطوير جمموعة من املواثيق 
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اأن الرتاث حق مكت�ضب  ن�ضان وتراثه، من منطلق  والقوانني تبني العالقة بني االإ

للفرد يّت�ضل بكرامته وهويته، ويطّور اندماجه يف املجتمع الذي ينتمي اإليه، وقد 

ت�ضمنت هذه القوانني كل ما ي�ضمن �رضورة حماية الرتاث و�ضونه وتطويره.

طفال وال�ضباب  هلي يف توعية االأ - دور الرتبية وخمتلف موؤ�ض�ضات املجتمع االأ

باأهمية الرتاث الثقايف، ون�رض احل�س باأهمية حمايته و�ضونه واالعتزاز به، والقيام 

بعمليات دمج الرتاث يف العملية الرتبوية والتعليمية والثقافية، مما ي�ضاعد على 

حتويل املوؤ�ض�ضة التعليمّية يف جانب من جوانبها اإىل مركز ثقايف، ال تقت�رض فيه 

على تعليم املواد الدر�ضّية بطرقها املعتادة، بل تتعّداه لت�ضمل الرتاث يف جوانبه 

املتعددة.

امل��وروث  بني  االت�ضال  اأداة  نها  الأ العربية،  باللغة  الكبري  االهتمام  ���رضورة   -

واحلديث، وبهدمها تنقطع ال�ضلة بينهما، وحفظ الرتاث واالهتمام به ال يتم اإال 

من خالل اللغة العربية التي ينبغي النهو�س بها وتفعيل دورها يف التعليم ولغة 

البحث العلمي واملحافل الدولية.

من  تتخذ  التي  العربي،  ال��رتاث  يف  احلكائية  بال�رضديات  االهتمام  ���رضورة   -

–كما يعرف- مادة وفرية يف  املعريف، وهذه  ي�ضال حممولها  و�ضيلتها الإ الق�ض�س 

الرتاث العربي )ب�ضّقيه الف�ضيح والعامي( وهي مادة اأ�ضيلة وغنية ميكن اال�ضتفادة 

منها اإذا اأح�ضّنا ا�ضتخدامها يف الن�ضاط التعليمي، وت�ضمل هذه ال�رضديات، ال�ضري 

�ضل التاريخي وغريها مما ميثل  �ضاطري- احلكايات ال�ضعبية ذات االأ ال�ضعبية، االأ

تراثًا فيه الكثري من مكّونات املجتمع العربي وعاداته وتقاليده وموروثه، والتي 

آفاقًا لثقافة وا�ضعة  ميكن اأن متّثل اأر�ضية رحبة للحوار والتعدد والغنى، وتفتح ا

املدى، يف الن�ضاط املدر�ضي، لربط النا�ضئة برتاث اأمتنا العربية.

اأر�ضية فكرية  ن�ضان ال وجود له دون ت��راث، ميثل له  مي��ان باأن االإ - ���رضورة االإ

ر�ضية  االأ تلك  كانت  وكلما  منها،  وينطلق  عليها  يقف  وقيمّية  وعلمية  وثقافية 
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اإذا كانت تلك  اأما  اأقوى واأ�رضع،  �ضلبة وعالية املقام، كلما كان حتركه للم�ضتقبل 

ر�ضية رخوة و�ضعيفة القامة، كان امل�ضتقبل بعيدًا والو�ضول اإليه �ضعبًا، لذلك  االأ

ن�ضان اأن يعي�س دون تراث، فاإما اأن يكون تراثه اأو اأن يكون تراث غريه  ال ي�ضتطيع االإ

وعليه اأن يختار..

❁    ❁    ❁

وكانت  امللتقى  يف  حا�رضة  كانت  ال��رتاث،  وحفظ  �ضون  يف  الدولية،  التجارب 

نها نابعة من جتربة  طفال« مميزة الأ ورقة اليابان »درو�س الثقافة التقليدية لالأ

غنية وعريقة، وقد طالب مقّدمها اخلبري »مياتا �ضيفويوكي« باأن يتم نقل الرتاث 

من جيل اإىل جيل، و�ضونه من خالل تدريب اجليل الفتي، وزيادة عدد املزاولني 

اأنه ثقافتهم التقليدية اخلا�ضة، وخالف  الفعليني له، واأن يتفهمه النا�س على 

ذلك فاإن الرتاث التقليدي �ضيفقد اأ�ضا�ضه، و�ضيكون معروفًا فقط ب�ضكل �ضطحي، 

اأن يتم من  وعليه، فاإن تعليم عدد متنوع ووا�ضع من الثقافات التقليدية يجب 

منظور اإجراءات ال�ضون اخلا�ضة بالرتاث الثقايف غري املادي..

يعرتف اخلبري »مياتا« اأن نظام التعليم احلديث يف اليابان، يقوم على اأ�ضا�س 

اأهمل  وقد  للدولة،  ال�رضيع  التحديث  هدفه  كان  تربوية،  موؤ�ض�ضات  يف  التعليم 

الثقافة التقليدية اإىل حد بعيد، ولقد تاأخر ظهور الوعي جتاه فقدان الثقافة 

التعليم يف  اأهمية  يوؤكدون على  النا�س  وب��داأ  خ��رية،  االأ ال�ضنوات  التقليدية حتى 

اليابانية  املو�ضيقا  املثال: تعليم  �ضبيل  املادي والرتويج له، على  الرتاث غري  �ضون 

فاإن  ذلك  اإىل  اإ�ضافة  الر�ضمي،  الدرا�ضي  املنهاج  من  جزء  ن  االآ اأ�ضبح  التقليدية 

طفال الذين يعي�ضون يف املناطق،  قليمية تنّفذ م�ضاريع لالأ الكثري من الهيئات االإ

وحتاول اأن تنقل الثقافات التقليدية جلماعتهم..

طفال، تبداأ من املرحلة االبتدائية وبداية املرحلة  درو�س الثقافة التقليدية لالأ

داء ال�ضعبية- مهارات احلرف التقليدية- املو�ضيقا  الثانوية، وت�ضمل تعلم: فنون االأ
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التقليدية- الرق�س ال�ضعبي- طقو�س ال�ضاي- تن�ضيق الزهور- األعاب- م�رضحيات 

قليمية ال�ضنوية-  طفال التقليدية- الفعاليات االإ طفال التقليدية- اأغاين االأ االأ

دوات التقليدية امل�ضتخدمة يف احلياة اليومية- الطبخ املحلي- املواقع  �ضناعة االأ

التاريخية املحلية )عمل اأدبي قدمي يتاألف من �00 ق�ضيدة �ضعر( لعبة الورق.. 

اللوازم  التي حتتوي  العامة  وامل��راف��ق  امل��دار���س  يف  الثقافية  ال��درو���س  ه��ذه  وتتم 

آذار من كل �ضنة، ويحّبذ اأن  ال�رضورية، وفرتة تعليمها من �ضهر حزيران اإىل �ضهر ا

�ضبوع.. تكون يف عطلة ال�ضيف وعطلة نهاية االأ

طفال الفر�س  طفال يف اليابان« وّفرت لالأ جتربة »درو�س الثقافة التقليدية لالأ

لال�ضتمتاع بثقافاتهم التقليدية املختلفة، وهدفها كان يف زيادة الفهم ال�ضعبي، 

واال�ضتثمار الرتبوي )بذور الثقافة التقليدية(.

❁    ❁    ❁

اأكرث  املتحف ودوره يف حفظ و�ضون الرتاث الثقايف، وتعليم الرتاث كان حمور 

اأ�ضبحت من  املتاحف  اأن  ال��دويل، من منطلق  امللتقى  ورقة عمل قّدمت يف  من 

ي اأمة، وقد بداأت احلديثة منها بحفظ  �ضا�ضية لقيا�س الغنى الثقايف الأ املعايري االأ

ن�ضاين و�ضونه وتعزيزه، كما با�رضت اأي�ضًا باإن�ضاء برامج  نواٍح خمتلفة من الرتاث االإ

ت�ضاعدها على االقرتاب من عامة النا�س لت�ضاهم يف اإثارة وعيهم بالقيم العظيمة 

مم واحل�ضارات، والتي ترجع  لثقافاتهم، ويف اأحيان كثرية لثقافات غريهم من االأ

عادة اإىل اأعماق تاريخية موغلة يف القدم.

ثرية  يف املتاحف ميكننا ربط بع�س عنا�رض الرتاث الثقايف غري املادي باللقى االأ

دوات واملعرو�ضات امللمو�ضة، مما يقود اإىل امل�ضاهمة  والقطع الرتاثية وغريها من االأ

يف تف�ضري هذه املجموعات للنا�س الذين يزورون هذه املتاحف، وينطبق هذا ب�ضكل 

مبا�رض على متاحف الرتاث التي متّثل ا�ضتمرارية للثقافة املادية ملجتمعات بعينها.. 

ردين الدكتور )هاين هياجنة(: »اأي ت�ضجيل اأو  حول هذه الناحية يقول الباحث االأ
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ي من مناحي الرتاث احلي الذي ميكن اأن مُيار�س خارج املتحف، ميكن  عر�س الأ

اأن يوظف عرو�ضًا حّية اأي�ضًا، قد ت�ضهم فعاًل يف ن�رض الوعي باأهمية الرتاث الثقايف 

اأحد  ال�ضعبية  و���رضد احلكايات  له«  املنتمني  ف��راد  االأ املجتمع وبني  امل��ادي يف  غري 

دالالتها  بكل  املادية  للثقافة  ا�ضتمرارية  ت�ضكل  اأن  ميكنها  التي  املهمة  �ضكال  االأ

وقيمها وم�ضاعرها الكامنة لدى النا�س..

ولعل املفهوم التقليدي للمتاحف قد ال ي�ضاعد يف نواح كثرية للحفاظ على 

اأمناط معينة وخمتلفة من الرتاث الثقايف غري املادي، لذلك فقد نظر البع�س اإىل 

التنوع  الرتاث احلي، وحماية  البيئي مثاًل كجزء من حل م�ضكلة �ضون  املتحف 

الثقايف يف اإطار تكاملي، يخدم اأغرا�س التنمية امل�ضتدامة، وهذا ال يتم اإال باتفاق 

وتوافق جمتمعي يتم من خالله اإبراز حياة النا�س املادية واالقت�ضادية والثقافية 

والرتاثية يف �ضياقاتها املختلفة..

يعتمد املتحف البيئي على مفاهيم ال�ضمولية، وفهم العالقات التي تربط بني 

ال�ضلوكيات  وتطوير  املفاهيم اخلاطئة،  ت�ضحيح  وعلى  واملكان،  والرتاث  املجتمع 

واملهارات املعرفية..

التعليم يف املتاحف يف معناه الوا�ضع هو نتاج للتفاعل بني متعة الزوار باملتحف 

خرية تقّدم ملمو�س يف املتاحف العاملية نحو  وحميطه، وقد جرى يف ال�ضنوات االأ

املتطوعني،  عمل  ت�ضهيل  من  مُتكن  والتي  ال�ضعبية،  البيئة  يف  ن�ضاطات  ت�ضميم 

وتركيبة  للما�ضي،  اأف�ضل  وفهم  املعرفية،  املهارات  من  وا�ضع  بطيف  يت�ضل  فيما 

اأّثر ب�ضكل اإيجابي يف ال�ضلوكيات واالعتزاز بالذات، وامتاع  العامل الطبيعية، مما 

النا�س يف اأوقات الفراغ، وحتفيز االهتمام واكت�ضاب املعرفة.

اهتمت بحفظ  التي  العامل  دول  كثري من  املتاحف يف  لقد جعلت معرو�ضات 

و�ضاعدها يف ذلك  تراثها، واجهة حّية لتقدمي موروثاتها ب�ضورة جذابة،  و�ضون 

وال�ضناعات  كاملو�ضيقا  ال��رتاث  عنا�رض  لبع�س  حّية  لعرو�س  العديدة  ن�ضطة  االأ
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املرئيات  ثقافة  واعتماد  الرتفيهية،  وال��ربام��ج  وامل�ضابقات  ل��ع��اب  واالأ التقليدية 

احلديثة وقواعد البيانات والتدريب امل�ضتمر للعاملني يف التعليم واملتاحف، حتت 

بداعية« الذي رفعته جامعة »ماليزيا  �ضعار »دعم الرتاث، ومنا�رضة التكنولوجيا االإ

نه اأّدى اإىل  كيالنتان« يف عام ��00، ولفت انتباه العديد من املهتمني بالرتاث، الأ

بداعية،  دمج نقاط قوة الرتاث وتطبيقها يف الت�ضميم ال�ضناعي والتكنولوجي االإ

واإىل تطبيق نظرية الرتاث يف �ضنع الت�ضاميم، وانت�ضار التعليم التجريبي.

¥µ
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 �������رف كبري يل اأن اأحظى بتك������رمي كبري من بلدي.. فالتكرمي يغزو القلب 

ك�سهم من نار..

ألقيت يف حفل تكرمي الدكتور رفيق ال�سّبان. تقليده درع وزارة الثقافة  )❁( ن�ص حما�رة ا

على م�رح احلمراء بدم�سق برعاية وزير الثقافة الدكتور ريا�ص نع�سان اآغا.

اأديب وم�رشحي من �ضورية.

العمل الفني: الفنان �ضادي العي�ضمي.

❁❁

ò
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د. رفيق ال�صّبان

❁
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فرحت������ي فيه ال تع�دل فرحت������ي ب�أن من 

خ والرائد ري��ض  يكرمني هو ال�صدي������ق واالأ

أك������ن له حب�ً واحرتام�ً بال  نع�ص�ن اآغ� الذي ا

حدود.

وال������ذي يربطن������� مع�ً ميث�������ق الدم حول 

ن�ص�ن. الدف�ع عن الفكر احلّر وكرامة االإ

فيم������� �ص�أقوله لكم  أ�صتميحكم ع������ذراً  وا

اليوم »ع�ئ������داً به اإىل حقبة م������ن امل�رسح يف 

بلدي تتج�وز ال�صتني ع�م�ً..

وذكري�ت.. حت��رسين  ومواقف  أ�صم�ء..  ا

أ�صتطيع  كطوق من حدي������د حول عنق������ي ال ا

لدفعه� �صبيال

أزيح ال�صت�ئر  واأج������دين مرغم�ً عل������ى اأن ا

أ�صدلت عليه������� لتظهر من  الرقيق������ة الت������ي ا

أن�ص�أت  جديد.. كم� ك�نت.. قوية جب�������رة.. ا

ب�صواعده������� وحبه������� وعرقه� م������� نفخر به 

اليوم.. وهو فن التمثيل ال�صوري.

أوّد يف حديث������ي معك������م الليلة اأن اأكون  ال ا

أو موؤرخ�ً للحركة الفنية  أو منّظراً ا حم��������رساً ا

أق������ف على م�ص�رفه������� واأراقب  يف بل������دي.. وا

أبح������ث ع������ن دالل������ة معينة يف  تطوراته������� وا

توجه�ته�..

أت������رك هذا ال�ص�أن ملن هم اأقدر مني  اإين ا

أ�صد تعمق�������ً واأكرث فهم�ً  أك������رث خربة وا عليه وا

للتي�رات املتع�قبة احل�رة والب�ردة التي مرت 

عل������ى م�رسحن� ال�صوري يف فرتات رمب� ك�نت 

م������ن اأكرث الفرتات حرج������اً ودقة و�ضعوبة يف 

تاريخنا.

أود اأن يكون حديثي معكم اليوم.. حديثاً  ا

أ�ضتعر�ض فيه م�ضاهد واأذكر فيه  من القلب.. ا

أثارها  وجوها ومواقف مرت ب������ي.. وتركت ا

أن������ا يف هذه الرحلة الطويلة..  يف �رشاييني وا

الطويلة.. الطويلة.. يف عامل الفن.

ن كما مت������ر املناظر ال�رشيعة  أم������ر بها الآ ا

الت������ي يتاأملها م�ضافر حامل م������ن نافذة قطار 

ي�ضري به اإىل حمط������ة ل يعرف متى �ضيتوقف 

قطاره عندها.

وجوه تبدو وتختفي.. ابت�ضامات عابرة، 

نظ������رات �ضيق������ة، ومواقف مط������رزة ب�ضتارة 

�ضفافة من الذكريات.. و�ضتارة حمراء ترتع�ض 

وترتفع لتك�ض������ف منظراً.. �رشعان ما تخفيه 

�ضحابة م������ن �ضباب زمن ل يعرف الرحمة.. 

ول الوفاء.

أ�ضم������اء تتعاق������ب يف ذاكرت������ي.. وطرق  ا

�ضيقة.. واأحالم كثرية.. وبيت دم�ضقي قدمي 

حتول يف فرتة ما اإىل جمم������ع للفنون ومكان 

للتدريب������ات امل�رشحي������ة ومن�ض������ة للمو�ضيقى 

وقاعة للندوات واملناق�ضات ال�ضاخنة.. وركن 

فالم ال�ضينمائية.. أي�ضاً لعر�ض الأ ا

وج������وه.. تاأتي وتغي������ب.. وكلمات تدوي 

اأحيان������اً يف اأذين كال������رق ال�ضاعق يف �ضتاء 

ب������ارد.. وترتاجع اأحياناً لتتح������ول اإىل هم�ض 
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خاقت ي�ضبه هم�ض الن�ضيم يف اأوراق ال�ضجر 

يف م�ضاء ربيعي دافئ..

فتح دفة  اإين اأرج������ع اإىل اأعماق ذاكرتي لأ

هذا ال�ضن������دوق الدم�ضقي املحلى بال�ضدف 

وال������ذي دفنته ب������ني �ضلوع������ي.. لتخرج منه 

ليفة  �ضوات احلبيبة وهذه الوجوه الأ هذه الأ

ج�ضاد الفنية  وه������ذه النرات احللوة وهذه الأ

التي قامت على جهدها وعلى اإميانها وعلى 

اإ�رشارها احلركة امل�رشحية يف بالدنا.

كثرياً م������ا �ُضئلت �ض������واء يف دم�ضق اأو يف 

وروبية  القاهرة اأو يف ع������دٍد من العوا�ضم الأ

التي زرتها.. كيف ب������داأت احلركة امل�رشحية 

اجلادة يف بالدن������ا..؟ وكيف تطورت..؟ وما 

فاق الوا�ضعة التي  هي العقبات وال�ضدود والأ

فتحت اأمامها..

وائل الذين  ومن هم حقاً هوؤلء الرّواد الأ

أ�ضمائهم �ضتائر رقيقة �ضفافة  أ�ضدلت عل������ى ا ا

تبني ولتبني.. تظه������ر ول تظهر.. تقول ول 

تقول.

واأعود بذاكرت������ي اإىل الوراء.. اإىل الوراء 

كثرياً.. اإىل منت�ضف اخلم�ضينيات من القرن 

املا�ض������ي بعد اأن ع������دت من فرن�ض������ا اأحمل 

ال�ضه������ادة الر�ضمية التي اأ�رش والدي الدكتور 

 اأن اأح�ضل عليها مقابل موافقته 
)1(

اأحمد راتب

على اإر�ضايل اإىل باري�ض.. حيث ق�ضيت اأغلب 

اأوقاتي وليايل اإقامتي هناك.. اإن مل تكن كلها 

وبرا والباليه  رائداً للم�ضارح وعا�ضقاً لفن الأ

ومغرم������اً ومكت�ضف������اً ل�ضينما جدي������دة مل اأكن 

ن ع�ضابة �ضوداء اأمريكية  اأعرفها قب������اًل.. لأ

كان������ت ت�ضلّل عيني فال جتعلني اأرى �ضواها، 

أكت�ضف اأن هناك اأ�ضواتاً  واإذا بي يف باري�ض ا

اأخ������رى وروؤى اأخ������رى.. وح�ضا�ضي������ة خمتلفة 

جتع������ل من ال�ضينما �ضيئ������اً اآخر.. ومن خيط 

النور ال�ضح������ري الذي يت�ضلل من كوة �ضغرية 

يف خلفية القاعة ليحملنا اإىل جنات ل نهاية 

لها.. تتحرك فيها اأطي������اف تتقافز لتدفعنا 

اإىل اأحالم ل نهاية لها ول هدف.

أتيت من بلد ع�ضت فيها �ضنوات و�ضنوات..  ا

اكت�ضفت فيها معن������ى الفن وع�ضارته وقوته 

و�ضحره اخلفي وجنونه.. لبلد كان ل م�رشح 

فيه ول �ضينما.

البل������د هو بلدي، و�ضم������اوؤه هي �ضمائي.. 

ول وهلة �ضعرت  واأر�ضه هي اأر�ضي، ولكني لأ

اأن اأر�ضه تغو�ض بي.. واإن �ضماءه اأغلقت يف 

وجهي واأن قم������ره اأ�ضبح عاجزاً عن اأن ينري 

ظلمات قلبي.

وجدت نف�ضي موظفاً يف وزارة القت�ضاد 

ح�ضاء م�ضوؤولً عن فرقة مكونة من  ق�ضم الإ

اثني ع�رش �ضاب������اً عهد اإليها اأن تقوم بتجربة 

ول مرة يف �ضورية  اإح�ض������اء الدخل القومي لأ

عن طريق التحقيق امليداين.. الذي �ضيطوف 

بنا يف كل اأرجاء البالد.
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وهك������ذا ق������در يل دون اأن اأدري اأن اأقود 

ول مرة فريقاً م�ضوؤولً عنه م�ضوؤولية كاملة،  لأ

أكت�ضف معامل بلدي، حياته ومداه وقراه  واأن ا

البعيدة والقريبة.

علمتني هذه التجرب������ة التي دامت فرتة 

خرين  أتعامل مع الآ أ�ضهر كيف ا تفوق الت�ضعة ا

خر الغري ظاهر من  أكت�ضف الوجه الآ وكيف ا

بلدي.. مم������ا �ضي�ضاعدين كثرياً فيما بعد يف 

قيادة وفهم فريقي امل�رشحي.

 وجهان 
ّ
من ه������ذه املجموعة يطل عل������ي

كب������ريان.. ل ميكنن������ي ن�ضيانهم������ا ول ميكن 

اإغفال تاأثريهما القوي على م�ضاري الفكري 

والفني واحلياتي فيما بعد.

 الذي اأ�ضبح 
)2(

ول هو ال�ضيد اأديب غنم الأ

عالم  بعد ذلك ركناً كبرياً من اأركان وزارة الإ

وعموداً هاماً م������ن اأعمدتها القوية.. والذي 

بهرين منذ البداية بنهمه الثقايف ورغبته يف 

املعرفة.. وطموحه الوا�ضح.

كان اأديب يف ج�ضده النحيل وعينه الراقة 

وجديته يف العمل، �ضدي������ق الليايل الطويلة 

أنا اأحدث������ه عن باري�ض  ي�ضتم������ع يل ب�ضغف وا

وم�ضارحها ومثقفيها وكتابها ونا�ضها.

أ�ضعر يف اأعماقي اأن وراء هاتني العينني  وا

وه������ذا اجل�ضد النحيل طاق������ة كامنة قوية.. 

عمالقة لبد لها اأن تبني يوماً.

خر هو ف������اروق حموي والذي  الوج������ه الآ

أي�ض������اً حمافظاً ملدينة  اأ�ضب������ح فيما بعد هو ا

دم�ض������ق.. ترك فيها من جه������ده وع�ضاميته 

ثار التي  واإميان������ه مبا يفع������ل الكثري م������ن الآ

تن�ضح با�ضمه.
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كان فاروق حم������ركاً اإداري������اً للمجموعة، 

يعرف كيف ينظم العمل وكيف يهند�ضه وكيف 

يخرج به يف اأح�ضن حال.. دون اأن تبدو عليه 

ذرة م������ن التعب رغم اجلهد ال�ضاق الذي كنا 

نبذل������ه جميعاً يف هذه الرحلة املده�ضة التي 

حف������رت يف اأعماق ذاكرت������ي جذوراً ل ميكن 

ية �ضنوات من العمر اأن ت�ضتاأ�ضلها. لأ

وج������دت يف هذه الرحل������ة املده�ضة التي 

كانت بالن�ضبة يل ك�ضفاً حقيقياً لعامل بل لعوامل 

أ�ضد اإثارة من  ل اأعرفه������ا والتي رمبا كان������ت ا

عمال الفنية وامل�رشحيات التي �ضهدتها  كل الأ

نها كانت مع�ضورة بالعرق والدموع واجلهد  لأ

نها جعلتني اأم�ضك برتاب بالدي  والكرياء، ولأ

فاأح�������ض اأن يف قب�ضتي حفن������ة من اجلوهر 

ل������ئ.. واأن ال�ضماء ه������ذه املرة اأ�ضبحت  والالآ

�ضمائي احلقة.. وماءها رحيق حياتي..

ولك������ن ماذا عن م�ضتقبل������ي.. الذي كنت 

أفك������ر فيه ول اأح������اول اأن اأفكر فيه. كان  ل ا

امل�ضتقبل يب������دو اأمامي غائم������اً.. غام�ضاً.. 

أ�ضت�ضع������ر يف اأعماقي اأن اأمراً ما  لكني كنت ا

لبد له اأن يحدث.. واأن يخرجني اإىل دائرة 

اأخ������رى مل اأكن حتى تل������ك اللحظة اأتبني حقاً 

ماهيتها.

ح������وال ال�ضيا�ضي������ة فجاأة يف  وتبدل������ت الأ

بل������دي  وحتول������ت �ضوري������ة اإىل اجلمهوري������ة 

العربية ال�ضوري������ة.. واأ�ضبح لدينا بني ع�ضية 

و�ضحاه������ا وزارة تعنى ب�ضوؤون الفن والثقافة 

أ�ضوة  ر�ضاد القومي ا تدعى وزارة الثقافة والإ

بنظريته������ا يف م�������رش التي حتم������ل العنوان 

نف�ضه.. وهنا ياأتي دور هذا ال�ضديق الكبري، 

وهذا الرائد الروح������ي العظيم الذي كان له 

ولكفاحه الفني ولكريائ������ه اجلمالية املليئة 

ثر على م�ضتقبلي الفني  بالعنف������وان.. اأكر الأ

 قريبي و�ضديقي ويف 
)3(

الدكتور �ضباح قباين

على بطموحه  وىل.. مثلي الأ فرتة تكويني الأ

وذكائ������ه وح�ض������ه الفني واجلم������ايل ونظرته 

الثقافية امل�ضتقبلية.

كان �ضباح ميالأ مرك������زاً ثقافياً مهماً يف 

ه������ذه الوزارة النا�ضئة.. وقد حدثني اأكرث من 

مرة مت�ض������اءلً ماذا اأفعل ب������وزارة القت�ضاد 

ن يف �ضورية وزارة للفن  ما دامت هن������اك الآ

ومل������اذا ل اأحاول اأن التحق بهذه الوزارة التي 

يجب اأن متث������ل بالن�ضبة يل العامل الذي يجب 

أنتمي اإليه. اأن ا

أنقل  واتبعت فعاًل ن�ضحه.. و�ضعيت كي ا

اإىل مالك وزارة الثقافة يف الوقت الذي رحل 

فيه �ضباح عنها.. لي�ضيء التلفزيون بخرته 

وموهبت������ه ون�ضاله وليجعل منه خالل �ضهور 

قليل������ة منراً كبرياً م������ن منابر الفن واحلركة 

يف بلدنا.

وج������دت نف�ضي يف مديري������ة الفنون التي 

آنذاك الدكتور اإبراهيم الكيالين  أ�ضها ا كان يرا
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وىل  ال������ذي وجدت في������ه منذ اللحظ������ات الأ

أباً روحياً عو�ضني  لتعارفنا �ضديقاً ومر�ضداً وا

ب�ضكل ما عن خ�ضارتي للدكتور �ضباح.

د.اإبراهي������م كان رغ������م اأ�ضالت������ه العربية 

العميقة، م�رشباً بالثقافة الفرن�ضية وفنونها.. 

ومتابع������اً نهماً لها ولتطوراته������ا.. لذلك كان 

التفاهم بيننا �رشيعاً ومبا�رشاً..

ويف وزارة الثقاف������ة.. عرف������ت �ضلح������ي 

ول مرة.. �ضاب �ضديد الو�ضامة،   لأ
)4(

ال������وادي

�ضامخ الكرياء يحم������ل حلمه بني كفيه، كان 

ياأمل يف اأن مي�ضك ال�ضم�ض، ويحلم باأن يخلق 

عاملاً جديداً من املو�ضيقى يف بلدنا.

كان حلمنا حلماً م�ض������رتكاً.. ووقفنا معاً 

آخ������ر حلظة، و�ضي�ضب������ح �ضلحي فيما  حتى ا

بعد امل�ضوؤول عن املو�ضيقى يف كل امل�رشحيات 

التي اأخرجه������ا.. منذ انتجونا.. وحتى الزير 

�ضامل.

كانت مو�ضيقاه ع�ضارة عملي.. واجلدول 

أنهل منه روؤيتي. الذي ا

ن.. كم������ا كان يق������ف دائم������اً،  أراه الآ اإين ا

يف ركن م������ن اأركان هذا امل�رشح، را�ضماً على 

�ضفيته هذه البت�ضام������ة امللكية وكاأنه اإله من 

أو اأمري من اأمراء األف ليلة. وملب ا آلهة الأ ا

أ�ضه با�ضماً وهو يراين اأقود بروفات  هازاً را

أنا يا رفيق..  م�رشحياتي.. )اإننا جمانني اأنت وا

لكن يا عيني على �ضاننا �ضو حلو..(.

أراه بع������د اأن هزمه املر�ض..  رف�ضت اأن ا

حد.  ه������ذه القمة ال�ضاخمة الت������ي مل تر�ضخ لأ

ألقى �ضالحه رغماً  أراه.. وق������د ا رف�ض������ت اأن ا

عنه.. رف�ض������ت اأن اأرى الفار�ض النبيل وقد 

�ضهب، لكن زوجته الوفية  �ضقط عن جواده الأ

ن لقاء  ألقاه لأ  يوم������اً اأن ا
ّ
البطلة اأ�رشت علي

من يحبهم كان يعطيه ن�ضغاً للحياة.

أيت������ه.. نظر اإيّل نظرة طويلة، وبدا يل  ورا

أن������ه يعرفني واأن حبن������ا و�ضداقتنا كانا اأكر  ا

من امل������وت واأكر م������ن املر�������ض.. واأكر من 

الن�ضيان..

أَر يف حياتي  اأم�ضك بي������دي.. وبكى.. ومل ا

كله������ا بريقاً يلمع كاجلوهر واملا�ض ال�ضايف.. 

كما راأيت يف هذه الدموع.

أن������ا.. اأن مالك  ولفت نظرن������ا �ضلحي وا

الوزارة اجلديد يحت������وي على بند ي�ضري اإىل 

حق الوزارة بتاأليف فرق م�رشحية ومو�ضيقية 

تابعة لها وتدخ������ل يف مالكها ب�ضكل ر�ضمي. 

فرقة م�رشحية وفرق������ة مو�ضيقية للمو�ضيقى 

الكال�ضيكية حتمل ا�ضمها.

ه������ل هذا ممك������ن..؟ وهل ميك������ن للحلم 

البعيد اأن يتحقق.. واأن من�ضك بجناح طائر 

�ضطوري ب������ني اأ�ضابعنا..؟ ووجدت  ال������رخ الأ

نف�ضي بال�رشورة من�ضاقاً اإىل اإلقاء نظرة على 

الواقع امل�رشحي الذي كان������ت تعي�ضه دم�ضق 

ذلك احلني.
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كان هن������اك فعاًل ف������رق م�رشحية �ضعبية 

تقدم كوميديات ذات خلفية اجتماعية باهتة 

تعتم������د على ح�ض������ور ممثل������ني ذوي موهبة 

كبرية وح�ض������ور م�رشحي قوي كعبد اللطيف 

فتحي ورفيق ال�ضبيعي و�ضعد الدين بقدون�ض 

و�ضواه������م.. وكان هناك ن�ضاط م�رشحي اأكرث 

جدية تقوم به نواٍد فنية واجتماعية خمتلفة 

كالن������ادي ال�رشق������ي الذي كان ي�������رشف عليه 

والذي ق������دم اإعداداً 
 )5(

�ضت������اذ نه������اد قلعي الأ

م�رشحياً متقناً مل�رشحية اميانويل روبلز )ثمن 

احلرية( نالت جناحاً فنياً ونقدياً كبرياً.

وكما كان هناك ن�ضاط جامعي يتمثل يف 

أ�ضتاذ هندي زائر مولع بامل�رشح هو  �ضخ�ضية ا

)الدكت������ور فارما( الذي كان يقدم مع طالب 

نكلي������زي م�رشحي������ة �ضعرية  دب الإ ق�ض������م الأ

اأغلبها من م�رشحيات �ضك�ضبري.

أثناء  وق������د ح�رش الرئي�ض عب������د النا�رش ا

زيارته ل�ضورية واح������دة من هذه امل�رشحيات 

أذك������ر )عطيل( والتي  والتي كان������ت على ما ا

لعب فارما دورها الرئي�ض اإىل جانب ال�ضيدة 

 الت������ي اأدت دور ديدمونة 
)6(

)�ضح������ر العطار(

والتي �ضت�ضب������ح فيما بعد جنمة من جنمات 

أثناء  أ�ض�ضتها ا فرقة الدراما التلفزيونية التي ا

قيام������ي ب������اإدارة الرام������ج يف التلفزيون بعد 

ذلك.

اإذاً بالن�ضبة لطموحي امل�رشحي يف اإن�ضاء 

فرقة م�رشحية مل يكن اأمامي اإل طريق واحد 

�ضت������اذ نهاد قلعي واأع�ضاء  هو ال�ضتعانة بالأ

ناديه وبامل�������رشح اجلامعي وبعدٍد من الوجوه 

اجلدي������دة التي تع�ضق امل�رشح والتي ميكن اأن 

اأفتح لها جمالً لتنمية مواهبها.

�ضتاذ قلعي مبهمة  وبالفعل عهدت اإىل الأ

اختي������ار العنا�������رش املالئمة لتكوي������ن الفرقة 

امل�رشحية التي �ضتحمل ا�ضم الدولة.

خ������رى الت������ي واجهتني بعد  امل�ضكل������ة الأ

م�ضكلة املمثلني ه������ي م�ضكلة الن�ض وم�ضكلة 

امل�رشح الذي �ضتقدم عليه العرو�ض.

بالن�ضب������ة للن�ض مل يط������ل الرتدد طوياًل.. 

ووج������دت هديف وغايتي يف م�رشحية براك�ضا 

أو م�ضكل������ة احلكم لتوفي������ق احلكيم املاأخوذة  ا

بت�������رشف كب������ري ع������ن م�رشحي������ة �ضاحك������ة 

نها يف راأيي حتمل جتمع اأكرث  ري�ضتوفان.. لأ لأ

أي������اً �ضيا�ضياً من  أنها تقدم را أولها ا م������ن ميزة ا

أنها تقدم للجمهور  خالل كوميدي������ا موقف وا

ال�ضوري رائد وموؤ�ض�ض فن الكوميديا يف العامل 

أع������ده كاتب م�رشحي من اأملع كتابنا  يف ن�ض ا

واأكرثه������م �ضهرة.. اأي اإنها �ضتكون ج�رشاً بني 

الفكر الغربي والفكر العربي ي�ضح اأن يكون 

منوذجاً مل�رشح جاد ترعاه الدولة وتدافع عن 

م�ضتواه.

وحت�رشين يف هذه املنا�ضبة واقعة طريفة 

له������ا مغزى عميق وتك�ضف جانب������اً خفياً من 
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جوان������ب كاتب كبري جنلّ������ه جميعاً هو توفيق 

احلكيم.

ح�ضب الن�������ض املكتوب واملت������اح لدينا.. 

كان هن������اك فعاًل ثالثة ف�ضول من امل�رشحية 

الت������ي كتبها احلكيم اأ�ضاًل يف خم�ضة ف�ضول 

آنذاك ن�رش  ومنع������ت الرقابة امللكية يف م�رش ا

خريين منه������ا، فاكتفى احلكيم  الف�ضل������ني الأ

باإ�ضدارها ون�رشها م������ن ثالثة ف�ضول تاركاً 

خامتتها معلقة.

وراأيت يف ذلك فر�ض������ة ذهبية لتعو�ض 

ول الكامل للم�رشحية  يف تقدمي العر�������ض الأ

يف دم�ض������ق يف افتت������اح امل�������رشح القوم������ي. 

آنذاك الدكتور  مني العام لل������وزارة ا ووافق الأ

يو�ضف �ضق������را بحما�ضة بالغة على امل�رشوع.. 

وا�ضتقليت الطائرة للقاهرة ل�ضتئذان احلكيم 

وطل������ب اإعطائي الف�ضلني الناق�ضني ل�ضالح 

وزارة الثقافة ال�ضورية الوليدة.

أنا  أع������رف كي������ف اأ�ضف �ضع������وري وا ول ا

أ�ضتعد للق������اء هذا الرجل الذي كان بالن�ضبة  ا

وروبية  يل م������ع طه ح�ضني ج�������رشاً للثقافة الأ

الت������ي كنت اأحب������و اإىل معرفته������ا واأح�ض�ضتها 

وتذوقتها من خالل كتبهم ودرا�ضاتهم بداية 

م������ن �ضوت باري�������ض وحلظ������ات للدكتور طه 

ح�ضني ومروراً بع�ضفور م������ن ال�رشق وزهرة 

من العمر للحكيم.

وجاء لقائي مع احلكيم حمبطاً وفا�ضاًل.. 

اإذ ا�ضتقبل الكات������ب الكبري حما�ضتي لعر�ض 

م�رشحيته كاملة يف دم�ضق برود وفتور قاتل 

أن�ضاها طوال  قائ������اًل يل بلهجة �ضاخرة ل������ن ا

عمري.. وكانت هذه اأوىل ال�ضدمات الفنية 

الت������ي تلقيته������ا يف م�ضواري الفن������ي )يا بني 

اأنت عايز توديني وت������ودي روحك يف داهية 

أنا  مات�ضيل احلكاية دي من دماغك خال�ض وا

م�������ض ناق�ض م�ضاكل واأنت يا بني باين عليك 

خام قوي..(

�ضقطت من عليائي.. من �ضمائي الزرقاء 

املطرزة بالغيوم الوردي������ة اإىل اأر�ض ا�ضفلتية 

مليئ������ة بالط������ني.. فتحت عيني عل������ى اأمور 

 اأن 
ّ
كث������رية.. ولكن������ي جتاهلته������ا وكان عل������ي

كمل م�ضريتي. اأجتاهلها عن عمد لأ

وقدم������ت براك�ض������ا بف�ضوله������ا الثالث������ة 

الناق�ضة.

أ�ضتاذي  ومنذ اأن تعلمت من فرن�ضا ومن ا

جان لوي�ض بارو.. باأن على املخرج امل�رشحي 

اأن ي�ضع������ى دائم������اً اإىل جعل املتف������رج ي�ضهق 

وىل.. لذلك عليه  اإعجاباً عند رفع ال�ضتارة الأ

اأن يعنى قدر م������ا ي�ضتطيع باجلماليات التي 

تغرق العني يف ال�ضي������اء والده�ضة املختلطة 

بالبهج������ة والو�ض������ول اإىل ه������ذه اجلماليات 

أ�ضتع������ني بالفنانني الت�ضكيليني  كان يعني اأن ا

عداد الديكور واملالب�ض امل�رشحية.. وهكذا  لإ

أرن������اوؤوط)7( وكان  التف������ت اإىل عبد القادر ا
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يف ب������دء م�ضريته الفني������ة وكان زمياًل يل يف 

ح�ضاء لي�ضمم مالب�ض امل�رشحية  مديرية الإ

وافي�ضاتها كما جلاأت اإىل الفنان الكبري )نعيم 

 لت�ضميم الديكور.. وقد ا�ضطر 
)8(

اإ�ضماعيل(

نعي������م اإ�ضماعيل اأن ير�ض������م ال�ضتائر اخللفية 

للم�رشحية على �ضطح الوزارة حيث كنا نقف 

يف جو قار�ض الرودة.. ندعو ال�ضماء اإىل اأن 

تلط������ف بنا واأل تنزل غيثه������ا حتى يتم نعيم 

عمله.

وبق������ي اأن جن������د املمثل������ني واملمثالت.. 

أ�ضتنجد به فر�ضح  وهرع������ت اإىل نهاد قلع������ي ا

يل م�ضكوراً عدداً م������ن الفنانني الذين كانوا 

أ�ضهم  يعملون معه يف النادي ال�رشقي وعلى را

 الت������ي لفتت نظري 
)9(

ال�ضي������دة كوثر م������اردو

�رشة ووجها املعر واإن  ب�ضدة ب�ضخ�ضيته������ا الآ

كان �ضوتها ال�ضعيف ن�ضبياً يخذلها اأحياناً.

كما ا�ضتطع������ت اأن اأقنع اإحدى �ضديقاتنا 

آنذاك ال�ضيدة  من جن������وم املجتمع الدم�ضقي ا

 باأن جترب حظها يف 
)10(

)ارليت عنح������وري(

امل�رشح.

ارليت كانت جتي������د الفرن�ضية ول جتيد 

العربي������ة مما ا�ضط������رين اإىل كتاب������ة دورها 

أتقنت  حرف الالتيني������ة.. والتي ا العربي بالأ

عجاب. لفظها بدرجة تثري الإ

ارليت كانت متلك قوة مغناطي�ضية على 

امل�������رشح ت�ضعب مقاومته������ا اإىل جانب جمال 

�ضاحر ور�ضاق������ة يف احلركة حت�ضدها عليها 

اأكر راق�ضات الباليه.

هذا عن البطالت »ولك������ن ما العمل يف 

كور�ض الن�ضاء الالت������ي �ضيظهرن يف الف�ضل 

ول م������ن امل�رشحية معرات عن اعرتا�ضهن  الأ

على حك������م الرجال« وقرار قيامهن بانقالب 

أيديهن الناعمة وهرعت  يحيل احلكم ب������ني ا

اإىل مدر�ض������ة الفران�ضي�ض������كان اأقنع مديرتها 

وكانت �ضديقة يل ب������اأن تعريين جمموعة من 

دوار..  الطالبات املترعات للقي������ام بهذه الأ

ولبت �ضت ع�رشة فتاة منهن الطلب.

اأما عن املمثلني فقد ر�ضح يل نهاد قلعي 

 للقيام 
)11(

�ضتاذ )عبد الرحم������ن اآل ر�ضي( الأ

بدور القائد الروماين الذي �ضت�ضقط براك�ضا 

ول م������ع اآل ر�ضي  يف حب������ه.. ومنذ لقائي الأ

أم������ام ممثل حق ل ميلك املرء  اأح�ض�ضت اأين ا

اإل اأن ينحن������ي ملوهبته امل�ضتعل������ة الوا�ضحة 

يف كل نرة من ن������رات �ضوته القوي ويف كل 

حركة من حركات ج�ضده املم�ضوق.

أم������ا دور الفيل�ضوف فق������د عهدنا به اإىل  ا

ممثل كوميدي له �ضهرت������ه الوا�ضعة يف ذلك 

 كما اخرتت 
)12(

احلني وه������و )حممود ج������ر(

لدور الزوجني يف مطلع امل�رشحية وحوارهما 

ول كل من ال�ضيدين  املده�ض يف الف�ض������ل الأ

 )14(
العكرباوي( و)مو�ض������ى   

)13(
مرابط( أنور  )ا

الذي وجدت فيه ويف ن������رات �ضوته القوية 
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خاذ معادلً لزكي ر�ضتم  وح�ضوره الوح�ضي الأ

امل�رشي مما جعلن������ي اأجلاأ اإليه بعد ذلك يف 

أك������رث م�رشحياتي.. ل������ول اأن غاب عن عاملنا  ا

عجاب واآهات كثرية  تاركاً وراءه هالة من الإ

على خ�ضارة امل�رشح ال�ضوري له.

لقد كان لهذي������ن املمثلني ف�ضل كبري يف 

جناح امل�رشحية التي اجتمعت لروؤيتها نخبة 

من اأهل الفن والثقافة والفكر والتي اأعلنت 

مبري - بو�ضوح وعلى خ�ضبة م�رشح �ضينما الأ

التي زالت اليوم معامله متاماً- ولدة امل�رشح 

القومي يف �ضورية.

وابتداأت العجلة ت�ضري.. وكلفت نهاد قلعي 

باإخراج م�رشحية الرج������وازي النبيل ملوليري 

كما اخ������رتت لنا م�رشحية اخلروج من اجلنة 

لتوفيق احلكيم كعمل ثاين يجمع بني اأبطال 

م�رشحي������ة براك�ضا م������اردو وعنحوري وجر 

 الذي قررت اأن 
)15(

اإىل جان������ب حممد �ضاهني

اأدخ������ل يف م�ضاومة فنية معه بعد اأن زرته يف 

امل�رشح الع�ضكري الذي يدي������ره وراأيت بطلة 

امل�رشحي������ات التي كان يقدمها ذلك امل�رشح.. 

فتاة يف ال�ضاد�ضة ع�رشة من عمرها.. تنطلق 

العبقرية من كل طرفة من طرفات عينيها.. 

من حركتها.. من التفاتتها.. من ب�ضمتها، من 

رن������ة �ضوتها، و�ضاألته ع������ن ا�ضم هذه املعجزة 

ال�ضغ������رية دون اأن اأبدي حما�ض������اً يدل على 

أنه������ا جنمة م�رشحه  انبهاري به������ا فاأخرين ا

أنها تدعى )من������ى وا�ضف( ولكنها �ضتعتزل  وا

ن������ه ينوي الزواج منه������ا واأن يجعلها  قريباً لأ

أم اأولده، �ضيدة بيته وا

مل اأنطق بحرف.. ولكني قررت اأن اأخطف 

هذه اجلوهرة مهما كان الثمن.. حتى لو كان 

ثمن ذلك حتقيق حلم حممد �ضاهني بالتمثيل 

ول يف م�رشحية  اخلروج  واإعطائ������ه الدور الأ

من اجلنة التي قدمتها هذه املرة على خ�ضبة 

�ضينما احلمراء.. وحققت ف�ضاًل كبرياً يعادل 

النجاح الذي حققت������ه براك�ضا رغم الديكور 

املبهر الذي �ضممه نعيم اإ�ضماعيل واملو�ضيقى 

املده�ضة التي و�ضعها �ضلحي الوادي.

وهنا لب������د يل اأن اأذكر موقفاً �ضعباً كان 

عل������ي اأن اأواجه������ه وقراراً خط������رياً �ضيحدد 

�ضيا�ضت������ي امل�رشحية.. وهي م������اذا اأفعل اإذا 

خرج ممثل عن ن�ضه وا�ضتغرق يف الفيهات 

ال�ضعبية ك������ي ي�ضتدر ال�ضحاك على ح�ضاب 

�ضلي.. هل اأرخ������ي ال�ضتار عليه  املوؤل������ف الأ

أتاب������ع مقهوراً ما يحدث  أم ا أنه������ي العر�ض ا وا

دون اأن اأحرك �ضاكناً؟

هذا ما واجهت������ه.. بعد اأن اأح�ض حممود 

جر الذي كان يفرت�������ض اأن يظهر مع ارليت 

عنح������وري يف اجلزء الثاين م������ن امل�رشحية.. 

ب������رود اجلمهور وان�رشافه التام عن اأحداث 

امل�رشحية )وق������د كان امل�رشح مليئاً بال�ضباط 

واجلن������ود الذي������ن دعاهم �ضاه������ني حل�ضور 
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العر�ض( فقرر اأن ينقذها )على ح�ضب قوله( 

ف������اإذا به يحول احل������وار العقلي الذكي الذي 

فيهات  كتب������ه احلكي������م اإىل جمموعة م������ن الأ

ال�ضاحكة ال�ضعبية التي جعلت القاعة تلتهب 

ت�ضفيقاً.. وجع������ل امل�ضكينة ارليت عنحوري 

تقف حائرة ل ت������دري ماذا تقول اأمام حوار 

أي������ة بروفة م�رشحية  مل ت�ضمعه م������ن قبل يف ا

اأجرتها معه..

أتابع العر�ض؟؟ أم ا أ�ضدل ال�ضتار.. ا هل ا

وجل�ضت حائ������راً يف ركن من الكوالي�ض.. 

واأح�ض�ض������ت بدمعة حارقة حت������رق وجنتي.. 

وكان هذا هو الدر�������ض الثاين الذي علمتني 

اإياه م�رشحية من م�رشحيات احلكيم.

آخ������ر تع������اون يل م������ع فنان  وكان ه������ذا ا

أنتظر منه الكثري. ولكن  كوميدي كب������ري كنت ا

كان ثمن هذا الف�ض������ل هدية يل من ال�ضماء. 

وه������ي موافق������ة �ضاهني عل������ى اأن تلعب منى 

وا�ض������ف دور بور�ضي������ا يف م�رشحي������ة تاج������ر 

البندقية التي تقدمها ندوة الفكر والفن بعد 

اأن اعتذرت ارليت عنحوري عن لعب دورها 

ب�ضبب زواجها ال�رشيع.. واإ�رشار زوجها على 

اعتزالها الفني بعد اأن لعبت دور )ارافت( يف 

م�رشحية العرتافات الكاذبة ملاريغو للم�رشح 

قدار  أة الغام�ضة يف رجل الأ القومي ودور املرا

لرناد�ض������و ودوره������ا اخلال������د يف ليلة امللوك 

ل�ضك�ضب������ري والذي تفجرت فيه موهبتها كلها 

والتي و�ضفها ال�ضاعر الكبري نزار قباين الذي 

ح�رش العر�ض قائاًل »اإنها ال�ضحابة ال�ضوداء 

التي متطر جوه������راً« وج�ضدها لوؤي الكيايل 

وهي يف ثيابه������ا امل�رشحية يف لوحة عمالقة 

مازال������ت ارليت حتتفظ به������ا حتى اليوم يف 

�ض������در منزلها وكانت ه������ذه امل�رشحيات كلها 

حل�ضاب ندوة الفكر والفن.

أ�ضابق الزم������ن واأحتدث عن  ولك������ن ملاذا ا

أنتجتها الندوة بعد اأن تركنا وزارة  م�رشحيات ا

الثقافة اثر ترك اإبراهيم الكيالين  مديرية 

الفن������ون.. واختاليف يف وجه������ات النظر مع 

املدير اجلديد.

عمل������ي اإذاً يف امل�رشح القومي يف املرحلة 

وىل.. اخت�������رش على براك�ضا واخلروج من  الأ

اجلنة والعرتاف������ات الكاذبة.. ومتحذلقات 

مولي������ري بينما اأخ������رج نهاد قلع������ي م�رشحية 

)احلزين������ون( ملحمود تيم������ور والتي اختارها 

بنف�ض������ه بعد جناح������ه املذه������ل يف م�رشحية 

)الرجوازي النبيل(.

أنا فقد ق������ررت تعري������ب م�رشحية  أم������ا ا ا

لبري كام������و.. وجعلت اأحداثها  )العادل������ون( لأ

يام التي �ضبقت ث������ورة يوليو يف  ت������دور يف الأ

رهاب  م�رش.. حيث ناق�ضت فكرة العدل والإ

 دور دورا قبل اأن 
)16(

ولعبت )فاطم������ة الزين(

تبتعد عن م�رشحي ولعبت ماردو دور الدوقة 

الكب������رية التي حتولت يف امل�رشحية اإىل اأمرية 

من اأ�رشة حممد علي.
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اأما دور كالين�������ض ال�ضاعر.. فقد عهدت 

الذي 
 )17(

م������ر اإىل )داوود يعقوب( به بادئ الأ

اأعط������اه حيوية وعقالني������ة غطت قلياًل على 

الرومان�ضي������ة الكامنة الت������ي كان يفرت�ض اأن 

تغل������ف �ضخ�ضي������ة ه������ذا ال�ضاع������ر املتمرد.. 

والتي �ضيعر عنها بامتياز بعد ذلك )يو�ضف 

 عندم������ا اأعدت اإخ������راج امل�رشحية 
)18(

حن������ا(

�ضلي ولعب حنا بطولتها  للتلفزيون بن�ضها الأ

اأمام �ضحر عطار يف اإخراج تلفزيوين مبتكر 

.. وكان حلم 
)19(

�ضتاذ )عادل خياطة( قدمه الأ

حياته اأن يخرج هذه امل�رشحية التي قدمتها 

ل������ه على طبق من ذه������ب عندما كنت مديراً 

للرامج يف التلفزيون العربي ال�ضوري.

وحت�رشين هنا جتربة خا�ضة قمنا بها يف 

م�رشحي������ة )العادلون(.. وهي تقدميها ب�ضكل 

قراءة م�رشحية على من�ضة عالية يف مراكز 

ثقافية متعددة يف املحافظات ال�ضورية التي 

مل يك������ن يتوافر فيها م�������رشح منا�ضب.. ولقد 

قمنا بهذه التجربة يف كل من املركز الثقايف 

بحم�ض وحل������ب والالذقي������ة بال�ضرتاك مع 

الدكت������ورة �ضحر عطار وداوود وبقية اأع�ضاء 

الفرقة.

ترك������ت اإذاً وزارة الثقافة ولكني مل اأترك 

أن�ضاأت  ن يف دم������ي وا امل�������رشح الذي تغلغل الآ

ندوة الفك������ر والفن وجعل������ت مقرها منزيل 

ال�رشق������ي الوا�ضع يف �ضارع خالد بن الوليد.. 

و�ضعي������ت يف اأن اأ�ضم اإليها ع������دداً كبرياً من 

دباء  املثقف������ني واملو�ضيقيني والر�ضام������ني والأ

وال�ضع������راء واملمثلني واأن يت�ضعب ن�ضاطها يف 

كل اجتاه )حما�رشات وعر�ض اأفالم، واإنتاج 

م�رشحي������ات وحف������الت مو�ضيقي������ة وندوات 

�ضعرية ومناق�ضات(.

افتتح������ت ن������دوة الفكر والف������ن ن�ضاطها 

مب�رشحية انتجون������ا ل�ضوفوكلي�ض التي قمت 

برتجمتها بلغة م�رشحية مقبولة من اجلمهور 

العري�ض.. وق������د اأذن الدكتور �ضقرا لعنا�رش 

أ�ض�ضته م�ضاركتي يف  امل�������رشح القومي ال������ذي ا

اأعمايل امل�رشحية التي اأقوم باإخراجها خارج 

نطاق الوزارة.

أنتجونا اإىل  وهكذا لعبت كوثر ماردو دور ا

جانب مو�ض������ى العكرماوي يف دور كريون يف 

أداء لين�ضى حقاً.. ولعبت ال�ضاعرة )عائ�ضة  ا

 دور ا�ضمينا يف اأول واآخر دور 
)20(

أرن������اوؤوط( ا

 
)21(

لها على خ�ضبة امل�������رشح )ومروان حداد(

دور الر�ض������ول.. يف دوره الوحيد اأي�ضاً على 

خ�ضبة امل�رشح.

أم������ا اأع�ض������اء الكور�ض اليون������اين الذين  ا

حذية ذات الكعوب العالية  جعلتهم ينتعلون الأ

التي تتجاوز ال�50�ضم كي يبدوا كالعمالقة.. 

ح�ضب الطريقة اليونانية القدمية.. وقد كان 

يو�ضف حنا رئي�ض هذه اجلوقة والذي ان�ضم 

من فري������ق اجلامعة اإىل ن������دوة الفكر والفن 
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ليكون بعد ذلك ع�ضواً مميزاً بها وممثاًل يف 

اأغلب امل�رشحيات التي قدمتها.

امل�رشحي������ة الثانية الت������ي قدمتها الندوة 

كانت )ليلة امللوك( ل�ضك�ضبري من اإعداد جلان 

انومي عن م�رشحية )الليل������ة الثانية ع�رشة( 

والتي جتلت فيه������ا عبقرية ارليت عنحوري 

أنوثة كوثرياردو.. وقدرة داوود يعقوب  ورقة وا

وبزوغ جنم املمثل الكب������ري )هاين الروماين( 

عمال  ول يف كل الأ الذي �ضيكون الدرامي الأ

امل�رشحية التي �ضاأخرجها.. الروماين.. طالب 

الطب الذي ع�ضق امل�رشح ووهبه حياته كلها، 

ول مرة  والذي تفجرت �ضخ�ضيته الدرامية لأ

يف دور كومي������دي مده�������ض يف ليلة امللوك.. 

أتردد حلظ������ة بعد ذلك يف تقدمي  جعلني ل ا

م�رشحيت������ني ل�ضك�ضبري عزيزت������ني على قلبي 

هما يوليو�ض قي�رش وتاجر البندقية بعد اأن 

وجدت لهما البطل املنا�ضب.

يف يوليو�ض قي�رش لعب هاين دور كا�ضيو�ض 

املتاآمر ال������ذي ينادي ب�ضعارات الدميقراطية 

�ضمن ديكتاتوري������ة قي�رش.. ولكنه يخفي يف 

اأعماقه قدراً من الكراهية للعامل ل حد له.. 

أبدع الروماين يف تقدمي هذين الدجمني  وقد ا

أب������دع وتفنن يف  ل�ضخ�ضي������ة كا�ضيو�������ض كما ا

ول  جت�ضيد �ضخ�ضية �ضايلوك الذي قدمته لأ

مرة بعيداً عن ال�ض������ورة اليهودية التقليدية 

التي كان يق������دم بها.. قدمت������ه ب�ضورة ثري 

أثرياء البندقية، يرتدي ع�رشات العقود  م������ن ا

الذهبية التي تتاأرج������ح عندما ي�ضري فتطلق 

فاعي ميهد لظهوره  �ضفرياً ي�ضبه فحي������ح الأ

قبل اأن يظهر.

هاين الروم������اين بزغ فج������اأة على اأر�ض 

امل�رشح عمالقاً وقف مع العمالقة اجلديدة 

الت������ي ول������دت يف �ضخ�ضية لور�ضي������ا  واأعني 

به������ا )منى وا�ضف( الت������ي �رشقتها هذه املرة 

جعلها درة على تاج  من امل�رشح الع�ضك������ري لأ

امل�������رشح ال�ض������وري وياقوتة حم������راء ل مثيل 

لتاألقها وحل�ضورها ونبوغها،

أ�ضامة  أي�ض������اً )ا يف تاج������ر البندقية تاألق ا

 الذي ابتداأت مواهبه وح�ضوره 
)22(

الروماين(

دواره تتبدى يل  وخفة ظله وح�ضن فهم������ه لأ

جلي������ة وا�ضحة مم������ا دفعني فيم������ا بعد اإىل 

اختي������ار م�رشحي������ة مالئمة يلع������ب بطولتها 

املطلقة وه������ي )اخلجول يف الق�رش( لتري�ضو 

دومولينا والتي كانت اأول اأعمال ندوة الفكر 

والفن التي حتولت اإىل فرقة الدراما الثالثة 

أ�ض�ضتها بعد اأن توليت اإدارة  للتلفزي������ون التي ا

الرام������ج يف التلفزيون ال�ض������وري.. و�ضمت 

اأع�ضاء الندوة اإليها، مب������ا فيهم الرومانيان 

أ�ضامة، ومنى وا�ضف وريا�ض نحا�ض  ه������اين وا

اإىل جان������ب موهبتني ن�ضائيتني كان يل �رشف 

ول م������رة ال�ضيدة  تقدميهم������ا عل������ى امل�رشح لأ

ول مرة   التي قدمته������ا لأ
)23(

)مها ال�ضال������ح(
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يف دور)دون������ا روزيتا( للوركا وال�ضيدة )فايزة 

 التي لعب������ت دوراً م�ضاعداً يف 
)24(

�ضاوي�������ض(

م�رشحية )ماكبث( ل�ضك�ضبري ثم لعبت اأدواراً 

م�ضاعدة هامة يف طرط������وف موليري والزير 

لفريد ف������رج واأخرياً ال�ضي������دة )لينا  �ض������امل لأ

بهدوئها وج�ضده������ا املم�ضوق والتي 
 )25(

باتع(

اأ�ضافت الكثري للم�رشحيات التي لعبت فيها 

اأدواراً ذات متيز خا�ض.

أم������ا بالن�ضبة  هذا بالن�ضب������ة للممثالت، ا

 
)26(

ول )�ضليم كال�ض( للممثلني، فاأذكر الفتى الأ

ال������ذي كان موظفاً بالبن������ك املركزي ولفتت 

و�ضامته الظاهرة نظري فاخرتته ليلعب دور 

العا�ضق با�ضاني������و اأمام منى وا�ضف يف تاجر 

البندقي������ة.. وكانت ه������ذه اأوىل خطواته نحو 

ن اإىل ذروة 
م�ضرية فني������ة متاألقة.. اأو�ضلته الآ

جمده التمثيلي.

 الذي ا�ضتطعت اأن 
)27(

و)ع�ضام عبج������ي(

عطيه بعد  اأعتمد على مظه������ره اجل�ضدي لأ

ذل������ك دور )ادرجون( يف طرط������وف.. فكان 

دوراً حا�ضم������اً يف حياته الفنية ونقطة حتول 

اأكدها بع������د ذلك عندما لع������ب دور )اأيوب( 

يف م�رشحي������ة العنب احلام�ض التي اأخرجها 

في�ضل اليا�رشي للقوم������ي.. وبداية انطالقه 

التمثيلي الكبري.

 )28(
�ضتاذ )يا�رش عظمة( أي�ض������اً الأ وهناك ا

الذي ر�ضحت������ه ال�ضيدة من������ى وا�ضف ليلعب 

دوراً �ضغ������رياً يف م�رشحي������ة طرطوف جعلته 

موهبت������ه دوراً كب������رياً ورئي�ضي������اً وا�ضتط������اع 

به������ذا الدور اأن ي������رز كل ما حتمله عبقريته 

التمثيلية وقوة وجوده ال�ضاحكة ومدى تاأثريه 

أود  املبا�رش والقوي على جمه������وره. ولكن ل ا

أ�ضري اإىل دخول   اأن ا
ّ
مور.. وعل������ي ا�ضتب������اق الأ

 جمال الدراما 
)29(

ال�ضيدة )جانيت عوي�ض������ق(

حيث اخرتت لها اأن تقوم بدور م�ضاند لدور 

من������ى وا�ضف يف اخلج������ول يف الق�رش. كما 

وجدتها اأ�ضل������ح ممثلة لتلعب دور كليمن�ضرتا 

عداد التلفزيوين الذي قمت به للكرتا  يف الإ

�ضوفوكل وال������ذي لعبت فيه �ضحر عطار دور 

الكرتا.

أ�ضماء.. تاأتي وتفر�ض نف�ضها  أ�ضم������اء.. وا ا

على ذكرياتي.. وجوه اأطلت واختفت كاأحمد 

 وتاج 
)31(

 وه������دى قا�ض������م
)30(

زي������ن العابدي������ن

أتوقف  .. ولكني ا
)33(

وفايز البك������ري
 )32(

باقول

ألقي بزنبق������ة بي�ضاء لذكرى جانيت  قلياًل وا

عوي�ض������ق الت������ي �ضاندتن������ا يف فرق������ة الفنون 

الدرامي������ة وكان������ت الكرياء وال������رود يغلبان 

عليها وعل������ى تعاملها مع رفاقها وزمالئها.. 

ومل يكن اأحٌد ي�ضك يف اأن هذه ال�ضيدة تخفي 

داخلها خزانا من احلن������ان والعاطفة دفعها 

اإىل اأن مت������وت حباً.. فتنتح������ر بعد اأن مات 

زوجه������ا الدبلوما�ض������ي الفرن�ض������ي يف حادث 

�ضيارة فاأخذت طفليها اللذين اأجنبتهما منه 
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اإىل باري�������ض واأودعتهما عند اأ�رشته. ثم األقت 

بنف�ضها من �رشف������ة الفندق الذي كانت تقيم 

نها مل تع������د حتتمل احلياة بعد رحيل  فيه. لأ

الرجل الذي اأحبت.

اخلج������ول يف الق�������رش.. وماكب������ث كانت 

امل�رشحيات التي جمعتني ب�رشيف وفران�ضواز 

أزياء  ا فازن������دار، فران�ض������واز التي �ضمم������ت 

امل�رشحيات وديكوراته������ا و�رشيف الذي لعب 

دور املل������ك دون������كان قبل اأن يخ������رج لفرقة 

)احل�ضي�������ض( جلوركي  م�رشحية  الدرام������ا 

باإع������داد مده�������ض واإخراج �ضدي������د الرهافة 

�ضياأخذه بع������د ذلك بعيداً عن������ا ليقوم بدور 

مده�ض يف امل�رشح الفرن�ضي الذي يقود اأحد 

اأكر فعالياته حتى هذه اللحظة.

فرق������ة الفن������ون الدرامي������ة.. انبثقت من 

ن������دوة الفك������ر والفن م������ع بع�������ض العنا�رش 

اجلدي������دة التي ان�ضم������ت اإليهما وقدمت يف 

اإطار التلفزيون م�رشحيات ال�ضلطان احلائر 

لتوفيق احلكيم الذي تفاءلت به دائماً والذي 

لعب بطولتها عبد الق������ادر مارتيني قبل اأن 

أملانيا  يتخرج من كلي������ة الطب.. ويذهب اإىل ا

ليقيم فيها وي�ضبح من اأكر اأطبائها.. حاماًل 

لواء الطب ال�ضوري عالياً. وماكبث التي لعب 

بطولتها ه������اين الروم������اين اإىل جانب �ضحر 

أنتجونا.. واخلجول  العطار يف دور الليندي وا

يف الق�رش.. قب������ل اأن تن�ضم الفرقة بكاملها 

جمدداً اإىل امل�������رشح القومي الذي عدت اإليه 

قدم من  للم������رة الثانية مدي������راً وخمرج������اً لأ

خالله عمل������ي الكبري الثاين ال������ذي اعتز به 

)طرطوف( وال������ذي قال عنه �ضعد اأرد�ض يف 

كتاب������ه عن امل�رشح العرب������ي )اإنها واحدة من 

اأقوى واأجمل ما قدمه امل�رشح العربي كله(.

طرط������وف موليري جمع م������رة اأخرى بني 

أداء خارق للعادة، جعل  الروماين ووا�ضف يف ا

بريوت كلها تقف على ق������دم واحدة لتحيينا 

عندم������ا زارتها الفرق������ة القومي������ة ال�ضورية 

لتقدمي طرط������وف على م�ضارحها. كما �ضهد 

عجاب وال�ضالت  م�رشح القباين هتافات الإ

املمتلئة الت������ي كانت حتت�ضد كل م�ضاء لتحية 

امل�رشحية واأبطالها.

من������ى يف طرط������وف.. كان������ت �ضيئ������اً ل 

أر  يو�ضف.. لعبت دور الو�ضيفة دورين.. ومل ا

يف حياتي امل�رشحية ح�ض������وراً وتاألقاً وتاأثرياً 

أداء هذه املمثلة القديرة  كالذي �ضهدت������ه يف ا

الت������ي كان حب امل�رشح يخ������رج ناب�ضاً كالدم 

من ب������ني اأ�ضابعها وحدقتي عينيها وحركات 

يديها وخلجات ج�ضدها كله.

من������ى وا�ضف يف م�رشح������ي كانت العمود 

الفقري الذي اأعطاه وهجه وبهاءه و�ضحره.. 

أت�ضاءل  وعندما اأراجع نف�ضي الي������وم.. فاأنا ا

ه������ل كان ميكن لهذا امل�رشح اأن يكون ما كان 

عليه لول منى؟؟ 
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ن.. اإىل جدران م�رشح القباين 
اإين اأنظر الآ

أ�ضمع  العري������ق الذي كان واحداً من اأحالمي ا

أ�ضمع اآهات  �ضوات والت�ضفي������ق، ا اأ�ض������داء الأ

أت�ضاءل  احلب والول������ه، اأرى القلق والدموع وا

يف اأي ركن من القلب اختفى كل هذا؟

أثن������اء اإدارتي لراجمه..  يف التلفزي������ون وا

قدم������ت فرق������ة الفن������ون الدرامي������ة براجماً 

م�رشحي������ة ل تن�ضى ك�ضوام������خ امل�رشح العاملي 

وكان برناجم������اً م������ن �ضاعت������ني يعر�ض حياة 

أ�ضلوب كت������اب امل�رشح الكب������ار على عر�ض  وا

من������اذج خمتارة من اأهم م�رشحياتهم.. قدمنا 

�ضوفوكل، و�ضك�ضبري، وبرخت ولوركا وتن�ضي 

ويليامز و�ضمويل بكيت، ويف برنامج )قو�ض 

قزح( كنا نختار قيمة معينة كالغرية واحلب، 

أو الت�ضحية ونقدم مناذج  أو الوط������ن ا الث������اأر ا

عنه������ا من خالل امل�������رشح العامل������ي والعربي 

أ�ضهر  وا�ضرتك������ت يف هذه الرام������ج نخبة من ا

جنومنا امل�رشحيني.

كل ه������ذه الرام������ج وامل�رشحيات م�ضحت 

متاماً.. بعد مغادرتي التلفزيون وقدوم مدير 

اآخر للرام������ج.. كان كما يب������دو يكره جمرد 

ا�ضم )ال�ضبان( ويكره ظه������وره على ال�ضا�ضة 

)34(
ال�ضغرية.

أنا اأذكر  أ�ضعر بقلب������ي ينفطر حزناً وا اإين ا

م يف مقطع  أداء ثن������اء دب�ضي يف دور امللكة الأ ا

م������ن هاملت اأمام يو�ضف حنا الذي لعب دور 

مري املعذب. الأ

كان ذل������ك اأول تعارف يل مع ال�ضيدة ثناء 

 التي جل������اأت اإليها بعد ذلك لتكون 
)35(

دب�ضي

بطل������ة يف م�رشحي������ة )حكاية ح������ب( لناظم 

لفريد فرج. حكمت والزير �ضامل لأ

حكاي������ة حب قدمته������ا يف عودتي الثانية 

للقومي وجعلتن������ي اأمتتع ب������اأداء ثناء دب�ضي 

واكت�ض������ف فيها ه������ذه الرق������ة الرومان�ضية.. 

وعنف������وان  البي�ض������اء  الزنبق������ة  و�ضح������وب 

الطاوو�ض.

قدمت ق�ضيدة للع�ضق يف هذه امل�رشحية 

م������ع يو�ض������ف حن������ا يف ثنائية ل تن�ض������ى، اإىل 

مرية  جان������ب املده�ضة منى وا�ضف يف دور الأ

احلاكمة. 

آخ������ر م�رشحية يل  حكاية ح������ب.. كانت ا

على خ�ضبة القباين.. قبل �ضفري الطويل اإىل 

م�������رش.. ثم عودتي مرة اأخرى.. ب�ضكل عابر 

لفريد فرج مع  خراج م�رشحية الزير �ضامل لأ لإ

أ�ضامة الروماين،  منى وا�ض������ف وثناء دب�ضي وا

 الذي لعب 
)36(

خ�������ض طلح������ت حم������دي وبالأ

دور الزير عو�ضاً ع������ن هاين الروماين الذي 

كان مر�ضحاً ل������ه، وكان اأول لقاء يل مع هذا 

املمثل املده�ض الذي مل تُعَط له الفر�ضة بعد 

أوت������اره.. كما جمعتني هذه  ليعزف على كل ا

 )37(
أي�ض������اً بعدنان بركات خرية ا امل�رشحي������ة الأ

الذي لع������ب دور ج�ضا�������ض بعبقرية م�رشحية 

ن������ادرة.. ذكرتني ببدايات مو�ضى العكرماوي 

التي ل تن�ضى.
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يف ن�ضاطاتي املوازية.. قمت باإخراج عدد 

دب  من امل�رشحيات للجامعة ال�ضورية )ق�ضم الآ

جنليزي( حيث قدم������ت م�رشحية )�ضجة  الإ

ول  جنليزية.. والتي جمعتني لأ بال طائل( بالإ

.. والذي 
)38(

م������رة بالدكتور ريا�ض ع�ضم������ت

وىل..  اأغرقتن������ي موهبت������ه منذ اللحظ������ة الأ

خ������راج معي يف  فاخرتت������ه م�ضاع������داً اأولً لالإ

اجلامع������ة، ويف امل�رشحيات الت������ي اأخرجتها 

أو الفرن�ضية  ملدر�ضة الالييك �ضواء بالعربية ا

كم�رشحية )الك������رتا( و)العرتافات الكاذبة( 

التي قدم������ت بالفرن�ضية ولعبت دور البطولة 

فيها الكاتبة الكب������رية كوليت خوري فاأثبتت 

ول كما هي كاتبة  أنها ممثلة م������ن الطراز الأ ا

من طراز ا�ضتثنائي.

ريا�������ض اأده�ضني بع�ضقه للم�رشح وتفانيه 

أ�ضعرين اأن  فيه، بهرين حما�ض������ه واإخال�ضه وا

أ�ضبالً  امل�رشح يف �ضورية ما زال يلد كل يوم.. ا

يعرفون كيف يحمون������ه وكيف يحملون رايته 

وكيف يدافعون عنه.

اأعرف اأين اأطل������ت.. واأعرف اأين قفزت 

على فرتات كثرية.. واأين اأغفلت اأحداثاً كثرية 

أ�ضم������اء ووجوهاً  هامة وجت������ارب مثرية واأن ا

اأخ������رى تط������ل من علبت������ي ال�ضدفي������ة التي 

اأخفيته������ا يف دائرة مغلقة م������ن زوايا قلبي..  

تطالبني �ضارخة، عاتبة وموؤنبة.

أ�ضعار  أ ا  وهو يقرا
)39(

�ضوت عدنان بغاجاتي

لوركا التي ترجمها يف �ضحن بيتي الدم�ضقي 

القدمي يف �ضارع ابن الوليد، ع�ضبية )زكريا 

 وجنون������ه الع������ذب وغ�ضبه املتكر 
)40(

تام������ر(

�ضياء الت������ي كانت ل تر�ضيه، �ضلحي  على الأ

ال������وادي وملكته املو�ضيقية الت������ي ل يناف�ضه 

فيها اأحد وطموحه ال������ذي ل ينتهي و�ضنثيا 

رفيقة عم������ره على البيانو تع������زف مغم�ضة 

 بهدوئه وكريائه 
)41(

العينني حاملة، لوؤي كيايل

 وب������دء انطالقته 
)42(

ومروان ق�ض������اب با�ضي

أ�ضئلته احلائرة  الفنية العاملية، تردده وقلقه وا

املعذبة، ورقة ريا�ض ع�ضمت وطموحه وعبد 

أرناوؤوط ودعاباته ال�ضاحرة وموهبته  القادر ا

التي تتفجر كبرية متعاظمة كل يوم.

مهرجان������ات  اإىل  امل�رشحي������ة  رحالتن������ا 

بعلبك، اأحاديثنا الطويلة، و�ضجاراتنا الهادئة 

اأحياناً وال�ضاخب������ة اأحياناً اأخرى.. وندواتنا 

يف  ف������الم)16مم(  الأ وعرو�ض  ال�ضينمائي������ة 

ال�ضال������ون الكبري يف بيتن������ا: بومتكني واإيفان 

الرهي������ب والعام الفائ������ت يف بارينباد وجول 

وجر. 

جتربة �ضينما الكندي احلكومية، وبحثنا 

ع������ن فلم الفتتاح مع �ض������الح دهني وعبا�ض 

�ضم�ض بعد ف�ضل جتربتي مع هاين الروماين 

وجوزيف �ضما�������ض يف حتويل وبرجمة �ضينما 

أ�ضمالنا اإىل  اخليام والتي اأكلت ج������زءاً من را

جانب اأحالمنا.
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كيف يل اأن اأخل�������ض جهد وكفاح خم�ضة 

ع�رش عام������اً ق�ضيتها يف دم�ضق.. متجولً يف 

اأعم������دة امل�رشح واأ�ض������واء ال�ضينما يف اأحالم 

ذهبي������ة واإحباطات ملكي������ة، ودّوامات تدور 

وت������دور تارك������ة يف القل������ب والنف�������ض فراغاً 

ربعون التي  ه ال�ضن������وات الأ مذه������اًل.. مل متالأ

ق�ضيتها بعد ذلك بعيداً عن دم�ضق يف دائرة 

فنية اأخرى تختل������ف قلباً وقالباً عن الدائرة 

التي كن������ت اأحيا فيها يف بل������دي.. اأعمل يف 

آخ������ر له مال������ه وعليه ما  أف������ق فني ا نط������اق  ا

عليه.. اأعطاين حق������اً الكثري بل واأكرث بكثري 

أنتظر.. ولكن خفقات قلبي  أتوقع وا مما كنت ا

ورع�ضة اأ�ضابعي ودمع������ة عيني ولهفة قلبي 

�ضتظل هنا..

يف ه������ذه املدينة التي يحلو له������ا اأحياناً 

أبنائها نيئاً ولكن اأغرب مايف  اأن تاأكل حل������م ا

بناء مهما ق�ضت عليهم  م������ر.. اأن هوؤلء الأ الأ

اأمهم، فاإنهم يعودون اإليها طواعية.. مقدمني 

لها حل������م قلوبهم مرة اأخ������رى، راجني منها، 

متو�ضلني اإليها اأن حت�ضنه ثانية كي تعيد لهم 

ن�ضوة احلياة.. يف �ضهقة احلدث.

الهوام�ش

د.اأحم��د راتب، جراح وواحد من اأ�شهر اأطباء �شورية يف مطلع الق��رن.. ا�شتهر بعملياته اجلراحية الناجحة، رفيق هو   -1

ولده املوهبة.. امل�شت�شفى التي اأقامها يف �شارع ابن الوليد.. حولها ابنه اإىل ندوة الفكر والفن ال�شهرية.

عالم فرتة تفوق الع�شر �شنوات وكان  عالم.. اأميناً عاماً ثم م�شاع��داً لوزير الإ �شت��اذ اأديب غنم يف وزارة الإ 2-  عم��ل الأ

ع�شواً بارزاً يف ندوة الفكر والفن.

د.�شب��اح قباين واحد من كبار ال�شخ�شيات الفنية والثقافية الت��ي لعبت دوراً هاماً يف م�شار احلركة الفنية يف �شورية   -3

كان مدبراً للتلفزيون ال�شوري يف بداياته.. ثم انتقل ليكون �شفرينا يف الوليات املتحدة قدم فيها الكثري والكثري جداً 

لبلده ومازال الدكتور �شباح حتى اليوم ي�شاهم بقوة يف الن�شاطات الثقافية والفنية يف �شورية.

4-  �شلح��ي الوادي وجه كب��ري من وجوه املو�شيقا يف �شوري��ة.. اأ�ش�س احلركة املو�شيقية واأن�ش��اأ املعهد املو�شيقي. وفرقة 

ال�شمفوين وكان مديراً للكون�شوفاتوار ومعهد التمثيل.. نال اأو�شمة كثرية من خمتلف البلدان و�شقط وهو يقود فرقته 

ال�شمفونية.

نه��اد قلع��ي، واحٌد من اأهم ال�شخ�شيات الفنية والتمثيلية يف �شورية.. ابتداأ ن�شاطه مع النوادي امل�شرحية.. ثم اأ�شبح   -5

مدي��راً للم�شرح القومي واأخرج له عدداً من امل�شرحيات.. ثم انتق��ل اإىل التلفزيون حيث حقق �شهرة مادية و�شكل 

ثنائياً ناجحاً مع ال�شيد دريد حلام عمل يف التلفزيون وامل�شرح وال�شينما.

دب.. عملت مع فرقة الفكر والفن ومع فرقة الدراما قبل اأن تتجه للتدري�س يف جامعات اأمريكا  اأ�شتاذة ودكتورة يف الأ  -6

واأ�شرتاليا. لها عدد من الكتب والق�ش�س.

7-  عب��د الق��ادر اأرناوؤوط فنان ت�شكيلي وم�شمم اإعالنات وفنان �شامل واأ�شت��اذ من معهد الفنون اجلميلة ع�شو يف ندوة 

الفكر والفن و�شاهم يف كثري من اأعمالها. ديكوراً.. وت�شميماً.. واأزياء.
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فنان ت�شكيلي كبري من رّواد احلركة الفنية يف �شورية. ع�شو ندوة الفكر والفن. �شاهم يف الكثري من ن�شاطاتها.  -8

فنان��ة م�شرحي��ة عملت على امل�شرح القومي وندوة الفكر والفن وامل�ش��رح الدرامي لعبت اأدوار براك�شا والعرتافات   -9

الكاذبة وليلة امللوك. وانتجونا، وال�شلطان احلائر مع ال�شبان. تزوجت من دبلوما�شي اإ�شباين واعتزلت الفن.

10-  ممثل��ة م�شرحية رائعة.. لعبت اأدواراً هامة يف م�شرحيات براك�شا والعرتافات الكاذبة وليلة امللوك ل�شك�شبري ورجل 

قدار لربناد�شو.. كان ينتظرها م�شتقبل هائل قطعه زواجها املفاجئ من زوج اأرغمها على العتزال. الأ

11- ممثل م�شرحي كبري نال �شهرة تلفزيونية.. جعلته واحداً من اأهم ممثلي جيله.

12- ممث��ل كوميدي و�شعبي �شهري.. لعب م��ع ال�شبان يف م�شرحية براك�شا واخلروج من اجلنة وكان واحداً من اأهم ممثلي 

امل�شرح ال�شعبي.

13- ممثل �شعبي له ح�شور خا�س.. مّثل مع ال�شبان ملكاً يف براك�شا.

14- ممثل تراجيدي كبري لعب مع ال�شبان براك�شا، العادلون، وانتجونا، غيبه املوت �شريعاً بعد اأن تاألق ب�شدة.

15- خم��رج م�شرح��ي و�شينمائي وكاتب �شيناريو عمل مدي��راً للم�شرح الع�شكري ثم مدي��راً للتلفزيون ومديراً ملوؤ�ش�شة 

ال�شينما، متزوج من ال�شيدة منى وا�شف واأجنب منها ابناً واحداً.

16- فاطم��ة الزي��ن، ممثلة كبرية لها ح�شور م�شرحي واإلقاء موؤثر تعاونت مع��ي يف م�شرحية العادلون.. ثم اأثبتت مقدرتها 

�شباح لب�شن الت��ي اأخرجها هاين �شنوبر وعر�س الدم للوركا  يف م�شرحي��ات اأخرى للم�شرح القومي كم�شرحية الأ

ومروحة الليندي وندرمري لو�شكار وايلد.

17- داوود يعق��وب: ممث��ل كفء من ط��راز خا�س، ميلك ح�شوراً ممي��زاً و�شوتاً قوياً، لعب مع ال�شب��ان اأدواراً هامة اأهمها 

واأ�شهرها دور )مالفوليو( املتع�شب يف ليلة امللوك، و)كالييف( يف العادلون.

18- يو�ش��ف حن��ا: ممثل �شامل من طراز ممتاز، ميتاز برومان�شية وح�شور طاغي، لعب مع ال�شبان يف الكثري من م�شرحياته، 

ج��اء م��ن اجلامعة وكان اأول اأدواره رئي�س اجلوقة يف )انتجونا( ثم لعب )كالييف( يف العادلون وال�شاعر يف طاقة حب 

لناظم حكمت واأدواراً كثرية اأخرى يف امل�شرح والتلفزيون. ع�شو هام يف ندوة الفكر والفن.

ظهار مواهبه الكبرية كلها. 19- عادل خياطة: خمرج تلفزيوين موهوب مل تعط له الفر�شة لإ

20- عائ�شة اأرناوؤوط: �شاعرة وكاتبة واأديبة.

عوام كثرية. 21- مدير موؤ�ش�شة ال�شينما لأ

22- ممث��ل �شديد الكفاءة لعب اأدواراً هامة يف ندوة الفكر والف��ن، ولعب دور البطولة يف القومي يف م�شرحية الزير �شامل 

نتاج يف الكويت. واأ�شبح م�شت�شاراً وخمرجاً فنياً يف اأكرب �شركات الإ

23- ممثلة وخمرجة موهوبة.. انطلقت مع ندوة الفكر والفن.. ثم مع القومي.. واأخرياً اأ�ش�شت فرقتها اخلا�شة واأخرجت لها 

قطار العربية بنجاح كبري.. خطفها املوت وهي يف عز عطائها. ومثلت فيها، ودارت فيها اأوروبة والأ

24- ممثل��ة ذكي��ة وموهوبة، لعب��ت اأدواراً م�شاملة كثرية لفتت النظر، ثم اعتزلت تقريباً بع��د زواجها من الكاتب �شعد اهلل 

ونو�س.

25- ممثلة بارعة ع�شوة يف ندوة الفكر والفن، تاألقت يف امل�شرح الفل�شطيني باأدوار حت�شب لها، ذات ح�شور مميز.

داء  داء.. ع�شو ندوة الفكر والفن وامل�شرح القومي.. له باع كبري يف الأ 26- ممثل م�شرحي وتلفزيوين.. ووجه م�شرق يف الأ

التلفزيوين.



مواقف.. ووجوه.. وذكريات

37 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

27- ممثل )كاريكاتري( حقق لنف�شه بامل�شرح جناحاً كبرياً.. و�شاهم كثرياً يف امل�شل�شالت التلفزيونية.

28- ممثل كوميدي �شهري، له اأعمال ل تن�شى يف امل�شرح والتلفزيون.. واحد من اأعالم الكوميديا يف �شورية.

29- �شي��دة من �شيدات املجتمع الدم�شقي.. دورها يف امل�شرح وحياته��ا حتولت اإىل ماأ�شاة بعد موت زوجها الدبلوما�شي 

ا لفرن�شي.

30-اأحمد زين العابدين.. مذيع و�شيم.. ع�شق امل�شرح.. ولكن مل ي�شتمر يف عطائه له. ع�شو يف ندوة الفكر والفن لعب  

يف م�شرحية تاجر البندقية.

31- راق�ش��ة يف الفن��ون ال�شعبي��ة.. لعب��ت عدة اأدوار م�شاع��دة يف م�شرحيات الن��دوة. تزوجت لفرتة م��ن اأحمد زين 

العابدين.. ثم انف�شلت عنه وعن امل�شرح.

وىل يف فرق��ة الفنون ال�شعبية، متلك جماًل باهراً.. وح�شوراً جذاباً.. لعبت دور جي�شتا اليهودية يف تاجر  32- الراق�ش��ة الأ

البندقية ولعبت دور البطولة يف لعبة احلب وامل�شادفة يف ندوة الفكر والفن.

عمال. 33- �شليل اأ�شرة �شامية عريقة.. اأحب امل�شرح، ولعب فيه دوراً وحيداً بالعرتافات كاذبة.. ثم اجته اإىل اإدارة الأ

34- كان ال�شيد خ�شر ال�شعار مديراً للربامج يف تلك الفرتة.

35- ثن��اء دب�ش��ي واحدة من اأكرب ممثالت جيلها يف �شورية.. تتمتع بقدرة فائق��ة وتاأثري طاغي.. لعبت اأدواراً ل تن�شى يف 

امل�شرح القومي حتت اإدارة هاين �شنوبر واأ�شعد ف�شة و�شغلت مكاناً بارزاً يف خارطة امل�شرح.

لق الدرامي. 36- طلحت حمدي ممثل م�شرحي وتلفزيوين كبري يجمع بني احل�س ال�شعبي والأ

37- عدنان بركات ممثل كبري من طراز خا�س.. موته املبكر حرم احلركة امل�شرحية من نبوغه وعطائه.

ن �شفرينا يف  38- ريا���س ع�شم��ت.. كاتب م�شرحي كبري، وناقد فني ب��ارز، ورافد للحركة امل�شرحية العربي��ة. يعمل الآ

قطر.

39- عدنان بغاجاتي.. كاتب و�شاعر.. كان وزيراً للرتبية والتعليم وع�شواً نافذاً يف ندوة الفكر والفن.

بطال مع ندوة الفكر والفن. 40- كاتب كبري.. وقف وقفة الأ

41- لوؤي كيايل.. اأ�شهر ر�شامي �شورية ورمبا اأكرثهم  موهبة، ع�شو الندوة.. وامل�شوؤول عن احلركة الفنية فيها.

42-م��روان ق�ش��اب با�شي، ر�شام من طراز نادر.. اأعط��ى للندوة الكثري من حبه وفنه.. قب��ل اأن يهاجر اإىل اأملانيا وي�شبح 

واحداً من اأكرب ر�شاميها.

¥µ
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ن�سان، من وراء حد�سه ومن خ������الل مالحظته اأن الثنائية هي  يتب������دى لالإ

ق������وام املوج������ودات، و�سمن مدى وا�سع من ال�سمول، �س������واء تراءى له ذلك يف 

داخل ذهنه، اأويف رحاب الكون والطبيعة واحلياة.

ومنذ القدم �سغل عق������ول الب�رش مفهوم الواحد واالثنني ومدى تالحمهما 

أو تنافرهم������ا. »اإن الواح������د هو ال�س������يء الذي ال جزء له البت������ة وال ينق�سم.  ا

حاد. واأول الكرثة االثنان«.  والوح������دة �سفة للواحد. واأما الكرثة فهي جملة االآ

اأ�ضتاذ يف جامعة حلب، ع�ضو جممع اللغة العربية بدم�ضق.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

جمالية الثنائيات واملت�ضادات

يف العبارة العربية

د. عمر الدقاق

❁
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فالواحد يعرب عن الوحدة والتفرد، على حني 

اأن لفظ االثنني ي�ض������ر اإىل التعدد والت�ضاد. 

قوام  همية عن������د االأ وهما ع������ددان بالغا االأ

زل. وكان بينهم������ا تناف�س  ال�ضالف������ة من������ذ االأ

بلغ م������دى الع������داء والت�ضادم عل������ى �ضعيد 

ديان، وذلك من منطلق التوحيد  العقائد واالأ

والتعدد.

ويف الوقت نف�ضه، وعلى �ضعيد اآخر، يعود 

القطبان املتنافران اإىل عن�رص واحد، من مثل 

ما تنطوي عليه الطبيعة من تالحم ال�ضدين 

املوجب وال�ضالب يف توليد قوة الكهرباء. كما 

اإن بنية الذرة ترتكز اإىل الوجود الثنائي بني 

اجل�ضيمات ذات ال�ضحنات املت�ضادة، وتنطوي 

على الدينامية والفاعلي������ة التي تنبثق عنها 

وك�ضجني  معطيات الوج������ود. كذلك يتحد االأ

والهدروجني يف تكوي������ن عن�رص املاء. ويبدو 

مر اأخرا على نحو اأجلى يف تزواج الذكر  االأ

أة. وما اليوم اإال  نثى، وكذلك الرجل واملرا واالأ

وحدة النهار والليل..

و�ضمن مفه������وم الثنائي������ة تكمن ظاهرة 

أو التقابل التي يزخ������ر بها الكون  الت�ض������اد ا

والطبيعة، فهما العن�رصان ال�ضدان املكونان 

أنهما قطبان متعار�ضان متنافران،  للوجود. ا

وهما يف الوقت نف�ضه متوا�ضجان متالزمان 

ال انف�ضام بينهما، ووجود اأحدهما يقت�ضي 

خر. وبعب������ارة اأجلى ال وجود للنور  وجود االآ

م������ن دون الظالم، ولوجود للق������وة من دون 

وج������ود ال�ضعف، ول للخري م������ن دون وجود 

أو  ال�������رش.. وهك������ذا تتكون وح������دة ال�ضدين ا

وح������دة النقي�ضني. وعلى هذي������ن العمادين 

تق������وم املوجودات يف الك������ون، وتتجلى اأي�ضاً 

بداعات يف التفكري. الإ

تالحمه������ا  يف  احلي������ة  املخلوق������ات  اإن 

أ�ضبه بدائرة متداخلة العن�رشين،  وتوا�ضجها ا

نوثة،  عن�������رش ال�ضواد وتتمث������ل فيه ق������وة الأ

وعن�������رش البيا�ض وتتمثل في������ه قوة الذكورة 

كما يعتق������د قدماء ال�ضيني������ني. واإن تالحم 

أو التزاوج بينهما هو قوام  نوثة ا الذكورة والأ

ن�ضان.  احلي������اة، حياة النبات واحلي������وان والإ

وهك������ذا مت������ت اخلليق������ة، وكان ت������زاوج اآدم 

وحواء وذريتهما يف الوجود. وهذا ما مكنته 

ديان والكت������ب ال�ضماوية حيث جاء  أي�ضاً الأ ا

يف القراآن الكرمي قوله تع������اىل »َوالَِّذي َخلََق 

أَْن َخلََق  آيَاِتِه ا أي�ض������اً: »َوِمْن ا ْزَواَج«، وقوله ا اْلأَ

لَيَْها«. أَْزَواجاً لتَ�ْضُكنُوا اإِ أَنُف�ِضُكْم ا ْن ا لَُكم مِّ

وق������د اأوىل اإخوان ال�ضف������ا وخالن الوفا 

مفهوم الثنائية يف الكون واحلياة اهتمامهم، 

وكانت لهم يف هذا ال�ضدد نظراٌت يف جممل 

وىل التي جعلوا عنوانها »ر�ضالة  ر�ضالته������م الأ

الع������دد« اإذ تناولوا فيها باإ�ضهاب دللة العدد 

واح������د ومفه������وم الوحداني������ة والتوحيد يف 

الذهن ويف الدين، من ثم التعدد والكرثة يف 
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مفه������وم الثنائية وبعد ذل������ك ظواهر التثليث 

ن�ضان  اأقواله������م »الإ اإلخ. وم������ن  والرتبي������ع.. 

ه������و جمل������ة جمموعة م������ن ج�ض������د ج�ضماين 

ونف�������ض روحانية. وهما جوه������ران متباينان 

حوال. وهكذا  يف ال�ضفات، مت�ضادان يف الأ

ن�ضان: مثنوية مت�ضادة، كاحلياة  اأكرث اأمور الإ

واملوت والن������وم واليقظة، والعل������م واجلهالة 

واملر�������ض وال�ضح������ة، والبخ������ل وال�ضخ������اء، 

مل  والفجور والعف������ة، واجلنب وال�ضجاعة، والأ

والل������ذة والفقر والغنى وال�ض������دق والكذب، 

واحلق والباطل، وال�ضواب واخلطاأ، واخلري 

وال�رش، والقبح واحل�ضن..«.

الثنائيات يف امل�ضيحية:

وعلى �ضعيد اآخر، ويف �ضدد املعتقدات 

الديني������ة ال�ضماوية، ظهر يف تاريخ امل�ضيحية 

أتباع  دع������اة الن�ضطوري������ة، وه������م فرقة م������ن ا

ال�ضيد امل�ضيح ذاع �ضاأنهم يف القرن اخلام�ض 

امليالدي حني طل������ع )ن�ضطوربو�ض( بطريرك 

الق�ضطنطينية بدع������وة فحواها اأن ي�ضوع ذو 

طبيعت������ني: اإلهية واإن�ضانية معاً، اأي لهوتية 

ونا�ضوتية، وهما عندهم متحدتان يف اأقنوم 

أو  واح������د. على ح������ني عار�������ض اليعقوبيون ا

اليعاقب������ة هذا املذهب القائ������م على النظرة 

الثنائية لطبيعة امل�ضيح، وذهبوا اإىل اأن امل�ضيح 

جوهر واحد هو اهلل ظه������ر بالنا�ضوت، واأن 

ال�ضيدة مرمي الع������ذراء هي والدة اهلل. وقد 

أولئك، وحدث يف  تفاقم اجلدال بني هوؤلء وا

اإثر ذلك انق�ضام عميق يف الكني�ضة امل�ضيحية. 

أتب������اع الن�ضطورية الثنينية فقد انت�رشوا  أما ا ا

�ضوريني يف العراق وب������ني م�ضيحيي  ب������ني الآ

اإيران والهن������د.. ويف مقابلهم انت�رش مذهب 

أ�ضمل ل������دى ال�رشيان  اليعاقب������ة على نح������و ا

والعرب، وكان منهم مرتجمون ومفكرون يف 

�ضالمية.. العهود العربية والإ

�ضالم: الثنائيات يف  تراث االإ

�ضالم القول بال�ضهادتني  ويف راأ�ض عقيدة الإ

أ�ضهد اأن  أ�ضهد اأن ل اإل������ه اإل اهلل، وا وهم������ا »ا

حممداً عبد اهلل ور�ضوله«. واملعوذتان: وهما 

�ضورت������ان من ق�ضار ال�ضور يف القراآن الكرمي 

أَُعوُذ..« وهما �ضورة  أان بقوله تعاىل: »ُقْل ا تبدا

الفلق و�ضورة النا�ض، ويقروؤهما امل�ضلمون يف 

�ضلواته������م واأدعيتهم..واحلرمان هما الكعبة 

امل�رشف������ة يف مكة املكرم������ة وامل�ضجد النبوي 

يف املدين������ة املن������ورة. والرحلت������ان هما رحلة 

ال�ضت������اء ورحل������ة ال�ضيف من ب������الد احلجاز 

وق������د وردتا يف القراآن الكرمي، وكانت قوافل 

التجارة لقري�ض ترحل قدمياً اإىل بالد اليمن 

�ضت������اء، واإىل ب������الد ال�ضام �ضيف������اً. والقبلتان 

ق�ض������ى يف القد�ض ال�رشيف،  هما امل�ضجد الأ

والكعبة امل�رشفة يف مكة املكرمة. والقريتان 

هما مكة والطائ������ف، جاء يف القراآن الكرمي 

َن  آُن َعلَى َرُجٍل مِّ َل َهَذا الُْقْرا »َوَقالُ������وا لَْوَل نُزِّ
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الَْقْريَتنَْيِ َعِظي������ٍم«. والداران هما دار الفناء 

خرة. واملروتان  ودار البقاء، اأي الدني������ا والآ

أداء منا�ضك  يف �ضعائ������ر ال�ضعي والط������واف وا

احلج هما ال�ضفا واملروة. وال�ضحيحان هما 

�ضحيح البخاري و�ضحيح م�ضلم. وقد امتاز 

مام������ان بحر�ضهما البالغ على  موؤلفاهما الإ

حادي������ث النبوية ال�ضحيحة املوثقة  انتقاء الأ

�ضن������اد. واجل������اللن هما ج������الل الدين  بالإ

املحلي وجالل الدي������ن ال�ضيوطي. وقد توليا 

آيات القراآن الكرمي منا�ضفة، وا�ضتهر  تف�ضري ا

كتابهما با�ضم تف�ضري اجلاللني.

�ضحى  �ضالم هما عيد الأ والعيدان يف الإ

وعيد الفطر، وما بينهما �ضبعون يوماً.

والع������رب يجنحون اأحيان������ا اإىل الرمز يف 

ع������دد من �ضي������غ التثنية كالت������ي جرت على 

ن�ض واجلن،  ل�ضنة ومنه������ا: الثقالن، اأي الإ الأ

أ�ضعار العرب ويف  وقد وردت يف القراآن ويف ا

�ضغران وهما القلب والل�ضان.  كالم العرب: الأ

مام علي ب������ن اأبي طالب  ويف ذل������ك ق������ال الإ

مّران:  »امل������رء باأ�ضغريه: قلبه ول�ضان������ه«. والأ

أو اجل������وع واملر�ض..  هما اجل������وع والت�رشد، ا

وال�رشان: هما اجلوع واملر�ض.. ويقال اأهون 

خوان ال�ضقيقان  ال�رشين.. والتواأمان: هما الأ

املول������ودان معاً من بطن واح������د. والتواأم هو 

أو النظري. الوليد الواحد املثيل ا

يف  والثنائي���ات  التثني���ة  اأ�ضل���وب 

آن: القرا

 وللتثني������ة والثنائية يف الق������راآن الكرمي 

حادي������ث ال�رشيف������ة، ويف جمم������ل الرتاث  والأ
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�ض������الم حيز رحيب  الفك������ري والثقايف يف الإ

ومعطي������ات جم������ة، تتب������دى مث������اًل يف �ضورة 

الرحمن، وم������ن ذلك كلمة اجلنة التي وردت 

كثرياً يف القراآن ب�ضيغة املفرد ووردت كثرياً 

أي�ض������اً ب�ضيغ������ة اجلمع »جن������ات« على حني  ا

اقت�رش ذكر الكلمة ب�ضيغ������ة املثنى »جنتان، 

آيات، مث������ل قوله تعاىل:  جنت������ني« على ب�ضع ا

آية اأخرى:  ِ َداٍن« وقوله يف ا ْ
نَّتَ������ني »َوَجنَى اجْلَ

»َومِلَْن َخاَف َمَق������اَم َربِِّه َجنَّتَاِن«.. واملراد هنا 

يف �ضيغ������ة التثنية التعدد، ويف �ضيغة اجلمع 

�ضا�ضية،  الكرثة، وكل ذل������ك بق�ضد الدللة الأ

أو الب�ضتان.. وقوله  أو الرو�ضة ا اأي احلديقة ا

ِريَاِن«، »ِفيِهَما ِمن ُكلِّ  تعاىل »ِفيِهَما َعيْنَاِن جَتْ

َفاِكَهٍة َزْوَجاِن«.

أي�ضاً بالثنائيات  والقراآن الك������رمي حافل ا

آياته ول �ضيما املكي  املتقابالت يف الكثري من ا

نَّ َمَع الُْع�رْشِ  منها. ويف ذلك يقول تع������اىل: »اإِ

 يُوِلُج اللَّيَْل يِف 
َ َّ
َنَّ اهلل

أ أمََلْ تََر ا يُ�������رْشاً«، ويقول: »ا

النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر يِف اللَّيِْل«، ويقول: »َفَمن 

ٍة َخرْياً يََرهُ *َوَمن يَْعَمْل ِمثَْقاَل  يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

ْر�َض  َم������اَواِت َواْلأَ ٍة �������رَشّاً يَ������َرهُ«، »َخلََق ال�ضَّ َذرَّ

ُر النََّهاَر  ُر اللَّيَْل َعلَ������ى النََّهاِر َويَُكوِّ قِّ يَُكوِّ ِباحْلَ

ْم�َض َوالَْقَمَر ُكلٌّ يَْجِري  َر ال�ضَّ َعلَى اللَّيِْل َو�َضخَّ

َيَُّها 
أ اُر«. »يَا ا أََل ُهَو الَْعِزيُز الَْغفَّ ى ا َجٍل ُم�َضمًّ ِلأَ

أُنثَى«. »َولَ  ن َذَك������ٍر َوا ������ا َخلَْقنَاُكم مِّ نَّ النَّا�ُض اإِ

أَْمَواتاً بَْل  ِ ا
ّ

َّ الَِّذيَن ُقِتلُواْ يِف �َضِبيِل اهلل َ
�َض������نب حَتْ

برار لفي  أَْحَياء ِعن������َد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن«، »اإن الأ ا

نَّ الَِّذيَن  ������اَر لَِفي َجِحيٍم«، »اإِ نَّ الُْفجَّ نعيم* َواإِ

�َضبُوهُ �رَشّاً  نُكْم َل حَتْ ْف������ِك ُع�ْضَبٌة مِّ ُوا ِبالإِ
َجاوؤ

أَنَزلْنَاهُ  ٌ لَُّكْم«. »الَر ِكتَ������اٌب ا
ْ

لَُّك������م بَْل ُهَو َخ������ري

ىَل النُّوِر  لَُماِت اإِ لَيَْك ِلتُْخِرَج النَّا�������ضَ ِمَن الظُّ اإِ

أَنَُّه  ِميِد«. »وا َاِط الَْعِزيِز احْلَ ىَل �رشِ ْذِن َربِِّهْم اإِ ِباإِ

أَْحيَا«.  أََماَت َوا أَنَُّه ُهَو ا أَبَْكى ، َوا أَ�ْضَحَك َوا ُه������َو ا

نَّ الَْباِطَل  قُّ َوَزَهَق الَْباِط������ُل اإِ »َوُق������ْل َجاء احْلَ

أُْخِرَجْت ِللنَّا�ِض  ٍة ا ُمَّ
أ َكاَن َزُهوقاً«. »ُكنتُْم َخرْيَ ا

أُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن امْلُنَكِر«.  تَا

�ضماء احل�ضنى يف القراآن الكرمي ت�ضعة  والأ

وت�ضعون ا�ضما هي �ضفاته تعاىل، وهي حافلة 

خ������ر، الظاهر  ول والآ بالثنائيات مث������ل: »الأ

والباطن، املبدي واملعي������د، املحيي واملميت، 

القاب�ض والبا�ضط، الرافع واخلاف�ض، املعز 

وامل������ذل، املق������دم واملوؤخر، العف������و واملنتقم، 

ال�ضار والنافع..«.

وعلى هذا الغ������رار من الثنائيات الكثرية 

آي������ات اهلل الكرمي������ة ثم������ة ثنائيات كثرية  يف ا

أي�ض������اً يف اأحاديث الر�ض������ول ال�رشيفة، حيث  ا

يرد ذكر العدد 2 وما يف معناه يف مثل قوله: 

»تركت فيكم اأمرين ل������ن ت�ضلوا ما مت�ضكتم 

بهم������ا: كت������اب اهلل و�ضنة ر�ض������ول اهلل« ويف 

حديث نبوي اآخر: »اثن������ان يجعلهما اهلل يف 

الدنيا، البغي وعقوق الوالدين«، ويف حديث 

آدم وي�ضب معه اثنان، احلر�ض  ثالث »يهرم ابن ا
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على املال، واحلر�ض على العمر«..الخ.

ويف جم������ال الق�ض������اء لب������د يف املحاكم 

ال�رشعية واأي�ضاً يف املحاكم املدنية من توافر 

قل ب�ض������دد اإثبات الواقعة  �ضهادتني على الأ

�ض������دار احلكم  أو نفيه������ا، وذل������ك متهيداً لإ ا

املن�ضود.

�ضيغة التثنية يف كالم العرب:

والتثني������ة �ضمة بارزة يف اللغ������ة العربية، 

وهي يف طليع������ة خ�ضائ�ضها. وتكاد تقت�رش 

عل������ى لغة العرب دون �ضائر اللغات. وللمثنى 

حيز كبري يف قواعد النحو وال�رشف. 

والدقة اأهم خ�ضائ�������ض التثنية يف اللغة 

العربي������ة، فه������ي حتر�ض عل������ى التمييز بني 

املثنى واجلمع، يقول العربي )الرجالن وقفا، 

أ  أت������ان وقفتا( وذلك بالعتماد على مبدا واملرا

لف  التخ�ضي�ض يف �ضيغة التثنية، بزيادة الأ

أو الياء والنون يف ال�ضم، وعلى زيادة  والنون ا

األف الثنني يف الفع������ل على حني يكتفي يف 

�ضائر اللغات ب�ضيغة اجلمع عند اخلروج من 

فراد كاأن يق������ال )وقفوا( للرجلني  �ضيغ������ة الإ

أت������ني. وعل������ى هذا الغ������رار يعمد غري  وللمرا

أي�ض������اً واعتماد �ضيغة  العرب������ي اإىل التعميم ا

اجلم������ع كاأن يقول م�ض������ى الفتى على اأرجله، 

وتنف�ض برئاته وكتب باأيديه.. بدل من رجليه 

ورئتيه ويديه..

واأن ق������وام الق�ضي������دة يف ال�ضعر العربي 

يتب������دى يف البيت ال������ذي يتاألف من �ضطرين 

مت�ضاوي������ني متناظري������ن ومتماثلني يف الوزن 

يق������اع يتواليان �ضمن الق�ضيدة على نحو  والإ

معجب. وكاأمنا البي������ت ب�ضطريه فلقتا حبة 

أنكر  أو �ضفرتا مق�ض. وقد ا اأو م�رشاعا باب ا

دباء يف الع�رش احلديث اخلروج  كثري من الأ

�ضالة يف نظم الق�ضيدة العربية  عن هذه الأ

وكان اأن قال قائلهم:

املقلتني ���ض��وى  ال�����ض��ط��رت��ان  وم���ا 

وف������اق������د اإح������داه������م������ا اأع��������ور 

ألفاظ كثرية  ل�ضن������ة ا وقد دارت عل������ى الأ

أ�ضماء  ب�ضيغ������ة التثني������ة، وذل������ك يف جم������ال ا

ماك������ن واملدن، ويف الفلك وتقومي البلدان،  الأ

دب. وفقه اللغة والت�رشيع واللغة والأ

فراد يف  اإن اإيثار الع������رب للتثنية على الإ

ا�ضتعمالهم مث������ال كلمة )امل�رشقني واملغربني( 

بدلً من الدللة املبا�رشة للم�رشق واملغرب.. 

اإلخ ينطوي على خ�ضو�ضية العبارة العربية، 

والق�ضد من ه������ذه الظاهرة هو ال�ضتحباب 

والتفنن والبتعاد ع������ن رتابة اللفظ املعهود، 

أ�ضل������وب التغليب ل������دى الكلمة  ف�ض������اًل عن ا

أي�ض������اً على قدر من اخلفاء اأو  التي تنطوي ا

ال�ضبابية ال�ضافة ك�ضاأن احل�ضناء وراء النقاب 

أو الب������در خلف الغمامة، وذلك يف مثل كلمة  ا

النريين، والفراتني واحل�ضنيني والدارين..
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يف الفلك والتنجيم:

لف������اظ املثناة يف ه������ذا ال�ضدد  وم������ن الأ

النريان اأي ال�ضم�������ض والقمر، والقمران هما 

أ�ضلوب التغليب  أي�ضاً ال�ضم�������ض والقمر على ا ا

أزليان  واجلديدان هما الليل والنهار، وهما ا

أبديان، ول يبلي������ان. واخلافقان هما ال�رشق  ا

أي�ضاً ال�رشق  والغرب. واملل������وان يراد بهم������ا ا

والغ������رب، وال�ضماكان: جنمان نريان بعيدان، 

خر  حدهم������ا ال�ضماك الرام������ح ولالآ يق������ال لأ

ع������زل. والفرق������دان: جنم������ان  ال�ضم������اك الأ

�ضغ������ر يف ال�ضماء.  يف جمموع������ة ال������دب الأ

وال�ضعريان جنمان نريان هما ال�ضعرى العبور 

وال�ضع������ى الغمي�ضاء. وق������د ورد يف �ضعر اأبي 

العالء. وامل�رشقان هما ال�رشق والغرب، وقد 

وردا ذكر الكلمة يف القراآن الكرمي عدداً من 

َقنْيِ َوَربُّ  املرات يف قوله تع������اىل: »َربُّ امْلَ�رْشِ

أي�ضاً املغرب وامل�رشق،  «. واملغربان ا ِ ْ
امْلَْغِربَ������ني

وذل������ك على وج������ه التغليب، وغالب������ا ما ترد 

الكلمتان معا مقرتنتني. ويقول البو�ضريي يف 

ق�ضيدته )الردة(:

والثقلني ال��ك��ون��ني  �ضيد  حممد 

عجم  ومن  عرب  من  والفريقني 

والفرات������ان هم������ا الف������رات ودجلة، على 

أي�ضاً. �ضبيل التغليب ا

وكما ط������اب للع������رب اإط������الق امل�رشقني 

أو امل�ض������ارق واملغ������ارب بدلً من  واملغرب������ني، ا

دارت  كذل������ك،  واملغ������رب  امل�������رشق  كلمت������ي 

أل�ضنتهم كلمتان اأخري������ان هما الران  عل������ى ا

أو  والبح������ران ويق�ض������د بهما ال������ر والبحر، ا

ال������راري والبحار على �ضبي������ل التكثري. ومن 

ألقاب ال�ضالطني العثمانيني: �ضلطان الرين  ا

وخاقان البحرين.

أ�ضلوب التغليب  وعل������ى هذا الغرار م������ن ا

ألفاظ اأخ������رى منها:الوالدان:  عند الع������رب ا

م.  ب والأ بوان: اأي الأ اأي الوالد والوالدة. الأ

بي�ض������ان، وتعني بهما امل������اء واللنب، كما  والأ

أو  حمران وهما: اخلم������ر والتمر، ا تق������ول الأ

�ضفران وهما  اللحم واخلمر. كذلك قالوا: الأ

أو الذهب والف�ضة على  الذهب والزعفران، ا

أي�ضاً. وال�ضاريان عند العرب  �ضبيل التغليب ا

�ض������د، وامل�رشاعان هما �ضقا  هما الذئب والأ

أو ال�ضطران يف بيت ال�ضعر. الباب، ا

اأ�ضماء العلم املثناة:

وقد ا�ضتهرت يف تاريخ العرب وامل�ضلمني 

ألق������اب مثناة، اأكرثها جنم  أو ا أ�ضم������اء اأعالم ا ا

ع������ن ظروف واأحوال ومنا�ضب������ات، ومن هذا 

القبيل:

أ�ضماء  ذات النطاقني: وه������ي ال�ضحابية ا

أو  بن������ت اأبي بكر ال�ضدي������ق. والنطاق حزام ا

أة ح������ول خ�رشها وقت  �ض������دارة ت�ضده امل������را

أم  أ�ضم������اء، وهي زوج الزبري وا العمل. وكانت ا
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بيها  عبد اهلل وم�ضعب، ق������د حملت الزاد لأ

وللر�ضول )�ض( داخ������ل نطاقيها يوم هاجرا 

من مكة اإىل يرثب، وحلق������ت بهما ووافتهما 

عند غار ثور فغلب عليها هذا اللقب.

وذو النوري������ن: لق������ب عرف ب������ه اخلليفة 

الرا�ضدي الثالث عثمان بن عفان، وهو دللة 

على انه متزوج من اثنتني من بنات الر�ضول 

وىل رقية الت������ي توفيت، ثم زواجه  )�ض(، الأ

أم كلثوم. من اأختها ا

وذات النحي������ني: كم������ا ورد يف ق�ض�������ض 

أة كانت جتل�ض لبيع بع�ض ال�ضمن  العرب امرا

يف نحي������ني لها، وهما زق������ان اأو وعاءان من 

اجللد. وقد �ضاومه������ا اأعرابي على ال�ضمن، 

ول ليذوق������ه وطلب منها  ففتح������ت النحي الأ

اأن مت�ض������ك فوهت������ه بيدها ليتمك������ن من اأن 

أي�ضاً اأن  يذوق ما يف الثاين، ث������م طلب منها ا

خرى. وحني غدت  مت�ضك فوهت������ه بيدها الأ

أقب������ل عليها يراودها  كلت������ا يديها م�ضغولتني ا

ع������ن نف�ضها، واإذ ذاك ترك������ت الزقني، ف�ضال 

ال�ضم������ن على الرتاب ومل تظفر ب�ضيء فعرفت 

بذات النحيني، و�ضار خرها بني العرب مثاًل 

للغفلة.

وذو الل�ضانني: لقب عرف به عمر اخليام 

الع������امل الفار�ضي وال�ضاعر ال������ذي نظم ديواناً 

با�ضم )الرباعي������ات(. كان يجي������د الفار�ضية 

أي�ضاً العربية التي كتب بها  م، وا وهي لغته الأ

بع�ض موؤلفاته.

وذو الوزارت������ني: لقب غل������ب على �ضاعر 

ندل�ض اأبي الوليد بن زيدون �ضاحب ولدة  الأ

ل  بنت امل�ضتكفي. وكان هذا ال�ضاعر وزيراً لآ

جهور يف قرطبة، وبذلك اجتمع لديه طرفا 

أو وزارة ال�ضيف  املجد: ال�ضع������ر وال������وزارة، ا

ووزارة القلم. ومياثل ه������ذا اللقب يف تاريخ 

العرب قولهم: ذو الريا�ضتني.

وذو القرن������ني: لقب اأطل������ق قدمياً على 

عدد من املل������وك، ومنهم اأحد تبابعة اليمن. 

�ضكندر املق������دوين، ويقال  وامل�ضه������ور ه������و الإ

ن������ه امتلك القوة امل�ضاعفة  اإنه لقب بذلك لأ

بال�ضيط������رة على بالد ال������روم وبالد الفر�ض. 

وقد ذكره القراآن مع قوم ياأجوج وماأجوج.

أبو بكر ال�ضديق وعمر  وال�ضيخان: هما ا

ابن اخلط������اب. والعم������ران هم������ا: عمر بن 

أبو جهل.  اخلطاب وعمرو ب������ن ه�ضام، وهو ا

أنه دعا ربه  وقد روي ع������ن الر�ضول )�������ض( ا

�ضالم  أوائ������ل بعثته وقال:»الله������م اأعز الإ يف ا

باأح������د العمرين« والعمران هم������ا من ناحية 

اأخرى عمر ب������ن اخلطاب اخلليفة الرا�ضدي 

موي، وقد  وعمر بن عبد العزيز اخلليفة الأ

�ضالم  عدلن يف تاريخ الإ عرف������ا بالعدل. والأ

م������وي عمر بن عبد العزيز،  هما اخلليفة الأ

خر يزيد بن عبد امللك.  موي الآ واخلليفة الأ
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�ض������ج والثاين بالناق�ض.  ول بالأ وقد لقب الأ

وا�ضته������را بال�ضتقامة والتقوى، وقيل فيهما: 

�ضج والناق�ض اأعدل بني مروان«. »الأ

الع�������رش  م������ن  �ضاع������ران  واملرق�ض������ان: 

ك������ر واملرق�ض  اجلاهل������ي، وهم������ا املرق�ض الأ

أبو  �ضغ������ر. والطائي������ان هما ال�ضاع������ران ا الأ

متام والبحرتي، وكالهم������ا من قبيلة طيء. 

أبو متام  واحلكيم������ان ب������ني ال�ضع������راء هم������ا ا

أب������و الطيب، وقد عرف������ا باأ�ضعار احلكمة.  وا

أديب������ان �ضقيقان يف  واخلالدي������ان �ضاعران وا

بالط �ضيف الدولة احلم������داين بحلب، وقد 

ولهما اأمانة مكتبته.

وذو الوجه������ني: يف ع������رف الع������رب هو 

املخات������ل املنافق الذي يبدي وجها يف موقف 

ووجها مغايرا يف موق������ف اآخر. ويف حديث 

الر�ضول )�ض(: »ذو الوجهني ل يكون وجيها 

عند اهلل« 

دب  واالأ التاري���خ  �ضعي���د  وعل���ى 

اأخ���رى،  مثني���ات  �ضاع���ت  ونحوهم���ا 

اأ�ضهرها:

احل�ضنيان: ح�ضن������ى ال�ضت�ضهاد وح�ضنى 

أوائل امل�ضلمني   دعية عن������د ا الن�������رش. ويف الأ

)اللهم ارزقني اإح������دى احل�ضنيني( والقلبان 

قد�ضان هما قل������ب ال�ضيدة مرمي العذراء،  الأ

أو تعبري ديني  وقلب ابنها امل�ضيح. وهذا لقب ا

عند امل�ضيحي������ني، و�ضميت به بع�ض املن�ضاآت 

الدينية والتعليمية. 

وال�ضناعتان: ال�ضع������ر والنرث. وال�ضناعة 

عند قدماء العرب تعني الفن والعمل املبتكر 

من زخ������رف وحفر ونق�ض وخ������ط ويف هذا 

ال�ضدد من الكتب النقدية )كتاب ال�ضناعتني( 

بي هالل الع�ضكري. والدولتان، يراد بهما  لأ

يوبية. ومن كتب  الدولة الزنكية ثم الدولة الأ

التاريخ )كتاب الرو�ضتني يف اأخبار الدولتني( 

أبو �ضامة. ل�ضهاب الدين ا

يف اجلغرافيا وتقومي البلدان:

ألفاظ مثناة ذات �ضاأن يف جمال  ا�ضتهرت ا

تقومي البلدان ومواقع اجلغرافيا، ومنها: 

والف������رات.  دجل������ة  وهم������ا  الراف������دان: 

والنهران: وهما اأي�ضاً دجلة والفرات.

الربوت������ان: وهما الربوة ودمر على �ضفة 

أي�ضاً  بردى غرب������ي دم�ضق. والغوطتان، هما ا

منطقتان خ�رشاوان يف ظاهر دم�ضق، الغوطة 

اجلنوبية والغوطة ال�ضمالية. والنريبان هما 

موقعان جميالن يف ظاهر دم�ضق. 

والرامت������ان: بلدت������ان يف فل�ضط������ني على 

مقربة م������ن القد�ض. والرقت������ان: هما الرقة 

والرافقة، بلدان يقعان على �ضفاف الفرات. 

والعراقان يراد بهما الكوفة والب�رشة. 

وثمة مواقع وبلدات اأي�ضاً يف رحاب تقومي 

أ�ضماء يف �ضيغة املثنى ولكنها  البلدان حتمل ا

ذات دللة عل������ى املفرد، ومنه������ا: البحرين، 
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وهي مملك������ة �ضغرية واإح������دى الدول ال�ضت 

يف املجموع������ة اخلليجي������ة. والقريتني، وهي 

بلدة يف ب������الد ال�ضام تقع بني دم�ضق وتدمر. 

وال�ضنمني بلدة يف جنوب �ضورية من اأعمال 

مدينة درعا. كذلك بل������دة العلمني يف م�رش 

�ضكندرية. وقد ذاع �ضيتها يف  وتقع غربي الإ

احل������رب العاملية الثاني������ة، حيث جرت اأعتى 

معرك������ة بالدباب������ات واملدرع������ات بني قوات 

أملانيا – اإيطالي������ا( وقوات احللفاء  املح������ور )ا

مريكية( وفيها  )انكلرتا والوليات املتحدة الأ

تغري جمرى احلرب.

يف العمران والفن:

ويف الع�������رش احلدي������ث �ضاعت على هذا 

دب  ألفاظ مثناة يف جمال التاريخ والأ الغرار ا

أي�ضاً مث������ل، القطران اأي م�رش ولبنان، وقد  ا

لق������ب ال�ضاعر اللبناين خلي������ل مطران نزيل 

م�رش ب�ضاعر القطري������ن. كذلك �ضاعت بني 

الدار�ض������ني كلمة ال�ضاعرين ويراد بها حافظ 

حمد  و�ضوق������ي امل�رشي������ان املتعا�������رشان، ولأ

عبيد الدم�ضقي كتاب يف هذا ال�ضدد ا�ضمه  

)ذكرى ال�ضاعرين( كذلك �ضاعت عبارة »بني 

احلرب������ني« اأي امل������دة التي تق������ع بني احلرب 

الك������رى )1914 – 1918( واحلرب العاملية 

الثانية )1939 – 1945(.

بداع  ن�ض������ان مبا اأوتي م������ن موهبة الإ والإ

والبتكار، وم������ن رهافة احل�ض ورفعة الذوق 

ا�ضتطاع بف�ضل نباهته وذكائه، وغنى معارفه 

وخرات������ه، اأن يخلق من حول������ه عاملاً حافاًل 

داب والفنون،  بالثنائي������ات املتناظ������رة، يف الآ

فاري������ز واخلطوط، واملعاب������د والق�ضور،  والأ

عم������دة والقناط������ر،  وامل������اآذن والقب������اب، والأ

والنقو�ض والزخارف. 

على اأن مثل ه������ذا التناظر يف الثنائيات 

يغدو اأغنى واأبهى على �ضعيد الفن املعماري، 

براج  ول �ضيما يف ت�ضييد اجلوامع واملاآذن والأ

أبرز هذه ال�رشوح املعمارية،  والكنائ�ض ومن ا

التكي������ة ال�ضليماني������ة يف دم�ض������ق مبئذنتيها 

ال�ضامقت������ني الر�ضيقت������ني، وكني�ض������ة نوتردام 

باري�������ض بجناحيه������ا  Notre Dame  يف 
  Petronas املهيب������ني، ثم ب������رج بيرتونا�������ض

امل������زدوج يف كواللمب������ور عا�ضم������ة ماليزيا 

بروعة معماره.

لفظ )املثنى( ا�ضم علم على الولد الذكر، 

أ�ضهر الذين حمل������وا هذا ال�ضم )املثنى بن  وا

�ض������الم، وهو قائد عربي  حارثة( يف فجر الإ

م�ضلم من بني �ضيبان، انت�رش على الفر�ض يف 

معركة البويب بالقرب من الفرات.

آيات القراآن التي تتلى ثم تتكرر  واملثاين: ا

آيات  أو ا مرة ثانية فاأكرث. اأو هي القراآن كله، ا

الفاحتة.

آل������ة الع������ود عن������د العرب،  واملثن������ى يف ا

أب������و الفرج  وي�ضمونه������ا )الرب������ط( كما ذكر ا
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غاين هو الوتر الثاين �ضمن  �ضاحب كتاب الأ

أولهما ا�ضمه  دنى ا أوتار تتواىل م������ن الأ أربعة ا ا

الزير، وفوق������ه املثنى، وفوق������ه الوتر الثالث 

على وا�ضمه )البم(.  وي�ضمى املثلث ثم الأ

عل������ى اأن املوروث لبد ب������اق يف النفو�ض، 

واللغ������ة كائن ح������ي يتفاعل دون ه������وادة مع 

احلي������اة، وهو يتاأثر به������ا ويوؤثرفيها. وهكذا 

ظل العربي يف ع�������رشه احلديث على وفائه 

جداد. فهي  لظاهرة التثنية التي ارت�ضاها الأ

را�ضخ������ة اأي�ضاً يف �ضم������ريه ك�ضائر املعطيات 

الباقي������ة والقي������م ال�ضالفة. فاجل������ذور ماثلة 

أو العربية الدارجة  يف اللهج������ات املعا�������رشة ا

يف رحاب بل������دان العرب، حي������ث تدور على 

أل�ضنته������م يف كل يوم ب������ل يف كل حني كلمات  ا

هليهم  كثرية مثناة اأي�ضاً كقول عامة النا�ض لأ

و»مرحبتني«.  و»�ضهلني«  »اأهلني«  واأ�ضيافهم 

أو  وقولهم امل������كان ل يبعد �ضوى »خطوتني«، ا

أو �ضافر اإىل ذلك  اأكل قب������ل �ضفره »لقمتني«. ا

أو  �رشته »قر�ضني«. ا البلد ع�ضى اأن يجم������ع لأ

فراج عن ال�ضارق بعد اأن اكتفي ب�رشبه  مت الإ

»كفني«. اأو طلب اجلمهور من املحتفى به اأن 

يتح������دث اإليهم »بكلمتني« واأن مواعيده على 

أ »بني ال�ضالتني«..اإلخ. حقاً اإن املادة ل  مبدا

تنعدم والعرا اأي�ضاً ل تنف�ضم.

جمالية الت�ضاد عند ال�ضعراء:

تتب������دى ظاهرة الثنائي������ة يف جممل فنون 

أ�ضاليب  القول عند الع������رب، وهي واغلة يف ا

تعبريهم من منظوم ال������كالم ومنثوره، وهي 

أع������الم مذهب البديع  اأجلى م������ا تكون عند ا

من �ضعراء الع�������رش العبا�ضي مثل ابن املعتز 

واأبي مت������ام وم�ضلم بن الولي������د، فيما عرف 

يف علم البالغة بظاه������رة الطباق واملقابلة. 

أ�ضعار العرب، قدميها  أمثل������ة ذلك كثرية يف ا وا

وحديثها، يق������ول ال�ضاعر اجلاهلي احل�ضني 

بن احلمام املري: 

تاأخرت اأ�ضتبقي احلياة فلم اأجد

اأت��ق��دم��ا  اأن  م��ث��ل  ح��ي��اة  لنف�ضي 

اإذا كان دفع ال�رض بال�ضيف حازما

ف���اإن دف���اع ال�����رض باحللم اأح��زم��ا 

عقاب تدمى كلومنا ول�ضنا على االأ

الدما  اأقدامنا تقطر  ولكن على 

أبو العتاهية قارناً  ويقول �ضاعر الزه������د ا

الولدة باملوت والبناء باخلراب.:

لدوا للموت، وابنوا للخراب، فكلكم 

ي�ضري اإىل ذهاب

آخ������ر نظرة ناف������ذة يف م�ضرية  ول�ضاع������ر ا

احلي������اة، اإذ يعر يف ت�ضاد جميل عن مفهوم 

أنهما ن�ضبيان بل هما  القدمي واجلديد مبينا ا

نهما يتعاوران  مر مفهوم واحد لأ يف حقيقة الأ
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بدي الذي ل  زيل الأ مواقعهما عر الزمان الأ

يتوقف:

ج��دي��دا ك����ان  ال���ق���دمي  ذاك  اإن 

و���ض��ي��غ��دو ه���ذا اجل���دي���د ق��دمي��ا 

أبو متام:  ويقول ا

الكتب من  انباء  اأ�ضدق  ال�ضيف 

يف حده احلد بني اجلد واللعب 

بي�س ال�ضفائح ال �ضود ال�ضحائف

والريب  ال�ضك  يف متونهن جالء 

كما يقول:

ال ت��ع��ج��ب��ي ي���ا ���ض��ل��م م���ن رج��ل

���ض��ح��ك امل�����ض��ي��ب ب��راأ���ض��ه، فبكى

أبو العالء: ويقول ا

غ��ري جم��د يف م��ل��ت��ي واع��ت��ق��ادي

����ض���ادي  ت������رمن  وال  ب������اك  ن������وح 

ويقول:

اإذا ال����ن����ع����ي  �����ض����وت  و����ض���ب���ي���ه 

ناد  ك��ل  يف  الب�ضري  ب�ضوت  قي�س 

غنت اأم  احل��م��ام��ة  تلكم  اأب��ك��ت 

ع����ل����ى ف�������رع غ�������ض���ن���ه���ا امل����ي����اد

اأ�ضعاف املوت  �ضاعة  يف  اإن حزنًا 

امل�����ي�����الد ������ض�����اع�����ة  يف  �������������رضور 

أبو العالء:  كذلك يقول ا

ر����س ذو عقل بال اث��ن��ان اأه��ل االأ

آخ������ر دّي�����ن ال ع��ق��ل له  دي�����ن، وا

ويقول:

ن����ه����ار ي�������ض���يء ول����ي����ل ي���ج���يء

وجن��������م ي������غ������ور، وجن��������م ي����رى 

ويقول ابن زيدون:

اأ�ضحى التنائي بديال عن تدانينا

جتافينا لقيانا  طيب  عن  ون��اب 

ويقول:

م����������ا ع�������ل�������ى ظ�������ن�������ي ب�����ا������س 

ب�������ج�������رح ال��������ده��������ر وب������اأ�������ض������و 

أبو الطيب: ويقول ا

ذو العقل ي�ضقى يف النعيم بعقله

ينعم  ال�ضقاوة  واأخ��و اجلهالة يف 

وحني تتعدد الثنائي������ات وتت�ضق جمتمعة 

عل������ى �ضعي������د واح������د يف التعبري املنث������ور اأو 

الكالم املنظوم تتجلى جمالية هذه الظاهرة 

الت������ي ت�ضمى )املقابل������ة( يف عرف البالغيني 

ألوان املح�ضنات  باعتباره������ا لونا حمبباً م������ن ا

البديعية يف البالغة العربية.

كما يقول ال�ضاعر:

ي��وم��ا ي���ع���ود  ال�����ض��ب��اب  ل��ي��ت  اأال 

ف������اأخ������ربه مب�����ا ف����ع����ل امل�����ض��ي��ب 

أي�ضاً يقول ال�ضاعر الوراق: ويف ذلك ا

ال���ع���ي�������س ن�����وم وامل���ن���ي���ة ي��ق��ظ��ة

وامل���������رء ب��ي��ن��ه��م��ا خ����ي����ال ����ض���ار 

أب������و البقاء الرن������دي يف ق�ضيدة  ويقول ا

ندل�ض املت�ضاقطة  وجدانية يرثي فيها مدن الأ

يف اأيدي الفرجنة، مطلعها:
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نق�ضان مت  م���ا  اإذا  ���ض��يء  ل��ك��ل 

اإن�����ض��ان  العي�س  بطيب  ي��غ��ر  ف��ال 

دول �ضاهدتها  ك��م��ا  م����ور  االأ ه��ي 

م����ن ������رضه زم�����ن ����ض���اءت���ه اأزم������ان 

ويقول ال�رشيف الر�ضي متغزلً:

يا ظبية البان ترعى يف خمائله

مرعاك القلب  اأن  اليوم  ليهنك 

له وال��ع��ذاب  لقلبي  النعيم  اأن��ت 

ف��م��ا اأم�����ّرك يف ق��ل��ب��ي واأح����الك 

واملتنبي كان بارعا يف جمع عدة ثنائيات 

أبيات الغ������زل، والبيت يت�ضمن  �ضم������ن اأحد ا

أربع مقابالت م�ضهورة يف فن البالغة، وفيها  ا

تتجلى جمالية الت�ضاد وثنائيته:

يل ي�ضفع  الليل  و���ض��واد  اأزوره����م 

واأنثني، وبيا�س ال�ضبح يغري بي 

كذلك يقول �ضاعر املهجر اإليا�ض فرحات 

يف بع�ض رباعياته:

يعك�ضه ث���م  ي�����ض��ن��ع خ���ريا  امل����رء 

واأكفانا  اأق��م��اط��ًا  ين�ضج  كالنول 

ويقول:

خ����ال�����س خم��ت��ل��ط ال����غ����در ب����االإ

وال���ع���ه���ر مم����ت����زج م����ع ال��ط��ه��ر 

خ������ر ال�ضاع������ر  ث������م يق������ول املهج������ري الآ

املدين قي�رش �ضليم اخل������وري �ضقيق ال�ضاعر 

القروي:

ال��ن��ائ��م ح���ل���م  اإال  ال��ع��ي�����س  م����ا 

احل������امل  ي���ق���ظ���ة  اإال  وامل�����������وت 

خط������ل ال�ضغ������ري يف ق�ضيدته  ويقول الأ

)ال�ضمري املجرم(:

قبورنا رح��اب  بالقتلى  اأت�ضيق 

اأبكم  ال�ضواعد  م�ضلول  وال��ع��دل 

يتهادنا مل  الدهر  مي�ضي  اثنان، 

املجرم  وال�ضمري  ال�ضحية  �ضبح 

ويق������ول �ضاع������ر فل�ضط������ني ال�ضهيد عبد 

الرحيم حممود:

���ض��اأح��م��ل روح�����ي ع��ل��ى راح��ت��ي

واأل���ق���ي ب��ه��ا يف م���ه���اوي ال����ردى 

ف�����اإم�����ا ح����ي����اة ت�������رض ال�������ض���دي���ق

واإم����������ا مم�������ات ي���غ���ي���ظ ال����ع����دا

�ضعار ونظائرها م������ن الثنائيات  ه������ذه الأ

دب العربي قدميه  املحببة، وما اأكرثها يف الأ

وحديثه، تبني مدى رغبة ال�ضعراء يف العزف 

على هذي������ن الوتري������ن اجلميل������ني يف اإطار 

يقاعات الثنائي������ة الطريفة واملتوارثة عر  الإ

الع�ضور.

أو ترجمان ال�ضعور، واإنه  اإنها لغة ال�ضعر ا

دب  أ�ضلوب تعبريي حمبب غدا من تقاليد الأ ا

العربي. والتقاليد واملوروثات، ول �ضيما على 

داب هي اأطول املعنويات  �ضعي������د الفنون والآ

أثراً. أبقاها ا عمراً وا



جمالية الثنائيات واملت�ضادات يف العبارة العربية

51 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

خماطبة االثنني يف اأ�ضعار العرب: 

داأب ال�ضعراء العرب قدميا على ا�ضتهالل 

أثريي������ن من  ق�ضائده������م مبخاطب������ة اثن������ني ا

ال�ضحاب، حتى غ������دا ذلك من اأحب تقاليد 

ال�ضعر العربي. وتبدو ه������ذه الظاهرة اأجلى 

يف اأغرا�ض الن�ضي������ب والغزل والوقوف على 

أي�ض������اً يف �ضدد الرثاء وال�ضكوى  الأطالل، وا

وط������ان. وذلك كل������ه يندرج  واحلن������ني اإىل الأ

جمال �ضمن املو�ضوعات العاطفية التي  بالإ

حا�ضي�ض وامل�ضاعر.  تنطوي على في�ض من الأ

أ�ضه������ر من نح������ا هذا املنحى ه������و ال�ضاعر  وا

اجلاهلي ام������روؤ القي�ض، يف مطل������ع معلقته 

الالمي������ة حني توق������ف يف رحلت������ه اأمام طلل 

ق������دمي كانت له حظوة لدي������ه، وقد ا�ضتوقف 

ثريين، ث������م راح ي�ضرتجع ذكرياته  رفيقي������ه الأ

أيامه اخلوايل: العذبة على م�ضامعهما يف ا

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

ب�ضقط اللوى بني الدخول وحومل 

ويعلل الباحثون هذا املنحى يف اخلطاب 

ال�ضعري باأن اأقل جمع من النا�ض ثالثة، ومن 

خاللهم يبث الواحد منهم �ضاحبيه ورفيقي 

أ�ضجانه بقدر وافر من ال�ضدق  دربه همومه وا

واحلميمي������ة. واإذا مل يتحق������ق لل�ضاعر وجود 

ر�������ض فاإن ذلك  هذي������ن ال�ضاحب������ني على الأ

يتاأتى له عر اخليال.

أ�ضعار  واأكرث ما تتبدى خماطبة الثنني يف ا

العرب هو ح�ضورها يف مطالع الق�ضائد ول 

�ضيم������ا يف املو�ضوعات الوجدانية، كقول ابن 

الرومي يف مطلع ق�ضيدة غزلية له:

ي����ا خ���ل���ي���ل���ّي ت��ي��م��ت��ن��ي وح��ي��د

ف�����ف�����وؤادي ب���ه���ا م���ع���ّن���ى ع��م��ي��د

وقول اأبي العالء يف مطلع اإحدى ق�ضائده 

ذات ليلة يف �ضاعة �ضفاء وتاأمل:

م������اين ع���ل���الين ف������اإن ب��ي�����س االأ

ف��ن��ي��ت، وال����زم����ان ل��ي�����س ب��ف��ان

آثر حاف������ظ اإبراهيم هذا املنحى  كذلك ا

م������ن خماطبة الثنني مقتدياً باأ�ضالفه �ضعراء 

العرب وذلك يف مطلع ق�ضيدة له ي�ضور فيها 

ماأ�ضاة مدينة م�ضين������ا باإيطاليا التي اأ�ضابها 

زلزال مدمر:

ت��ع��ل��م��ان ك��ن��ت��م��ا  اإن  ن���ب���ئ���اين، 

م��ا ده��ى ال��ك��ون اأي��ه��ا ال��ف��رق��دان

عل������ى اأن خماطبة الثنني ل������دى ال�ضاعر 

العرب������ي ل تقت�������رش على ا�ضته������الل الكالم 

وذكرهم������ا يف املطالع بل هي ظاهرة معهودة 

أبيات الق�ضيدة الواحدة، ومن هذا  يف جممل ا

القبي������ل قول جميل بن معم������ر ب�ضدد فتاته 

بثينة: 

راأيتما هل  ع�ضتما  فيما  خليلّي 

قتيال بكى من حب قاتله قبلي؟
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أبو متام وهو يف ن�ضوة من اإطاللة  ويقول ا

الربيع:

نظريكما تق�ضيا  ���ض��اح��ب��ّي  ي��ا 

ر����س كيف ت�ضور االأ ت��ري��ا وج���وه 

ويقول البح������رتي مت�ضوق������ا اإىل اخلمرة 

أة: واملرا

اأي���ه���ا ال�����ض��اق��ي��ان ���ض��ب��ا ���رضاب��ي

رود بي�ضاء  ري��ق  م��ن  وا���ض��ق��ي��اين 

�ضى،  أبو الطيب وهو يف غمرة الأ ويقول ا

حتى اإن اخلمرة مل تعد قادرة على اأن تن�ضيه 

ما كان فيه:

كوؤو�ضكما يف  اأخ��م��ر  ���ض��اق��ّي��ي،  ي��ا 

وت�ضهيد ه���م  ك��وؤو���ض��ك��م��ا  يف  اأم 

ويق������ول علي بن اجله������م �ضاعر اخلليفة 

املتوكل العبا�ض������ي من ق�ضيدته التي مطلعها 

عيون املها:

خليلي م��ا اأح��ل��ى ال��ه��وى واأم���ره

واأع��ل��م��ن��ي ب��احل��ل��و م��ن��ه وب��امل��ر

الوجداني������ة  الق�ضائ������د  اأجم������ل  وم������ن 

أدبنا العرب������ي ق�ضيدة مالك  أ�ضجاه������ا يف ا وا

ابن الريب اأحد اأعالم ال�ضعر والفرو�ضية يف 

جل وهو وحيد  �ضالم،، فقد دهمه الأ �ضدر الإ

غري������ب عر �ضفره يف مكان قف������ر، واإذ ذاك 

جا�ضت م�ضاع������ره وراح يخاطب رفيقي دربه 

املتخيلني بعبارات موؤثرة راثياً فيها نف�ضه: 

ليلة اأب��ي��ن  ه��ل  �ضعري  ليت  اأال 

بجنب الغ�ضا اأزجي القال�س النواجيا

اأجد فلم  علّي  يبكي  تذكرت من 

�ضوى ال�ضيف والرمح الرديني باكيا 

ثم يقول:

فيا �ضاحبي رحلي دنا املوت فانزال

ل��ي��ال��ي��ا م���ق���ي���م  اإين  ب����راب����ي����ة 

ليلة بع�س  اأو  اليوم  علّي  اأقيما 

�ضانيا ت��ب��ني  ق���د  ت��ع��ج��الين  وال 

اإذا ما ا�ضتل روحي، فهّيئا وقوما 

ليا ابكيا  كفان ثم  واالأ ال�ضدر  يل 

�ضنة م�ضجعي وخطا باأطراف االأ

ف�����ض��ل ردائ��ي��ا وردا ع��ل��ى ع��ي��ن��ّي 

وال حت�ضداين – بارك اهلل فيكما –

ر�س ذات العر�س اأن تو�ضعا ليا من االأ

اإليكما ب���ربدي  ف��ج��راين  خ���ذاين، 

فقد كنت قبل اليوم �ضعبًا قياديا

وال تن�ضيا عهدي-خليلّي- بعدما

عظاميا وتبلى  اأو���ض��ايل  تقطع 

بي������ات املخت������ارة واأمثالها  ففي ه������ذه الأ

م������ر لرفيقني اثنني، اأو  ل وج������ود يف واقع الأ

ي خماطبني  أو ل�ضاقي������ني، ول لأ ل�ضاحبني، ا

يتوج������ه اإليهم������ا ال�ضاع������ر بكالم������ه. فذلك 

من ابت������داع ال�ضعراء حني يعم������دون اإىل بث 

ف�ض������اح ع������ن  م�ضاعره������م ولواعجه������م، والإ

اأحزانه������م وهمومه������م، واإذ ذاك يطيب لهم 
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اأن ي�ضتدع������وا من مع������ني خميلتهم اثنني من 

�ضحابه������م اأو ممن يتفهمون ما ي�ضطرب يف 

أ�ضاهم.  نفو�ضهم، وهم يف وه������دة وحدتهم وا

وكاأنه������م يف تلك احلالة العاطفي������ة الغامرة 

ياأن�ضون بهذين ال�ضاحبني ع�ضاهما يتمكنان 

�ض������ى عن ذلك ال�ضاعر  من تخفيف وطاأة الأ

املعّنى.

جمالية القوايف الثنائية:

وكث������ريا م������ا تكت�ض������ب ظاه������رة الثنائية 

املت�ضادة يف فنون القول عند العرب �ضفات 

أو  جمالية معجبة تقوم على اأو�ضاع التقابل ا

أ�ضاليب التعبري. من هذا القبيل  التناظر يف ا

عراب يف  م������ا روته كتب الرتاث حول اأحد الأ

ق�ضيدة له ب�ضدد زوج الثنتني: فقد قال له 

بع�ض النا�ض: »م������ن مل يتزوج امراأتني مل يذق 

حالوة العي�ض« وكان اأن تزوج �ضاحبنا اثنتني 

من الن�ضاء. ثم ن������دم على فعلته بعد اأن ذاق 

عرابي املنكود  مري������ن. وقد نظم الأ منهما الأ

يف هذه التجربة ق�ضيدة طريفة قال فيها:

ت��زوج��ت اث��ن��ت��ني ل��ف��رط جهلي

اث��ن��ت��ني زوج  ب����ه  ي�����ض��ق��ى  مب����ا 

ف��ق��ل��ت اأ����ض���ري ب��ي��ن��ه��م��ا خ��روف��ا

اأن������ع������م ب������ني اأك�����������رم ن��ع��ج��ت��ني

ومت�ضي ت�ضحي  كنعجة  ف�رضت 

ت���������داول ب�����ني اأخ�����ب�����ث ذئ��ب��ت��ني

ه��ذي �ضخط  يهيج  ه���ذي  ر���ض��ا 

فما اأعرى من احدى ال�ضخطتني

ل����ه����ذي ل���ي���ل���ة ول���ت���ل���ك اأخ�����رى

ال���ل���ي���ل���ت���ني يف  دائ���������م  ع�����ت�����اب 

ل���ق���ي���ت م����ن امل���ع���ي�������ض���ة ك����ل ���رض

ك�������ذاك ال���������رض ب����ني ال�������رضت���ني 

وق������د ات�ضم������ت ق�ضائد ال�ضع������ر العربي 

احلديث على ه������ذا ال�ضعيد بقدر واف من 

الطرافة، لعل اأجمله������ا ما اندفق من قرائح 

الأخطل ال�ضغري وعل������ي حممود طه وبدوي 

أبو ري�ض������ة ونزار قباين.. ومن  اجلبل وعمر ا

هذا القبيل ذلك الت�ضوير ال�ضائق يف مطولة 

أب������و ري�ضة )معب������د كاجوراو( الت������ي يتقاطر  ا

عر قوافيها جملة م������ن الثنائيات املعجبة.. 

وثم������ة ق�ضيدة يف هذا ال�ضدد لبدوي اجلبل 

عنوانها »النبع امل�ضحور« ي�ضف فيها ح�ضناء 

لحت اأمامه فقال:

ال��روؤى ف��وق اخل�رض ح��ار  ثوبك 

وخ������ل������ف������ه ت�����������ربز رم������ان������ت������ان

ع�����ض��ان، ال ل��ل��ط��ري، ب���ل ل��ل��ه��وى

ع�����ض��ان، ب���ل ل��ل��م�����ض��ك ق���ارورت���ان

مت�����وج اأحل�������ان ال�����ض��ب��ا ف��ي��ه��م��ا

ك�����اأمن�����ا ن�����ه�����داك اأغ�������رودت�������ان 

وقد برع �ضاعر الهوى وال�ضباب يف تناوله 

ه������ذا املو�ض������وع يف عدد م������ن غزلياته التي 

حفلت باأحلى ال�ضور واأرق العبارات:
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املياها العطا�س  تر�ضف  مثلما 

مقلتاها ال��ك��رى  ت��ر���ض��ف  رق���دت 

فتمليه ل��وؤل��ئ��ي��ا،  احل��ل��م  حت��ل��م 

�ضفتاها ال�����ض��ب��ا  ع��ل��ى  ط���ه���ورًا 

الثوب الن�ضيم عن �ضدرها  واأزاح 

نهداها  – ت��ق��ل  وال   – ف��الح��ا.. 

كذلك تتجل������ى جمالي������ة الثنائيات لدى 

أي�ض������اً يف ق�ضي������دة من  خط������ل ال�ضغ������ري ا الأ

وزان الق�ضرية  خفائف ال�ضعر، وهي م������ن الأ

عل������ى البح������ر املجتث، حيث جع������ل مطلعها 

عنوان������اً لها: »يا عاقد احلاجبني« وقد ازداد 

ألقاً ح������ني ت�رشبلت بلحن  اإيق������اع الق�ضي������دة ا

الرحبانيني وغناء فريوز:

ي�����������ا ع���������اق���������د احل������اج������ب������ني

ع������ل������ى اجل��������ب��������ني ال����ل����ج����ني

م��������������������اذا ي��������ري��������ب��������ك م����ن����ي

وم�����������������ا ه�������م�������م�������ت ب�����������ض�����ني

ج����ب����ي����ن����ي يف  اأ�����������ض����������ف����������رة 

ال�����ي�����دي�����ن يف  رع�������������ض������ة  اأم 

❁    ❁    ❁

م����ن����ي  ت��������ب��������ق  مل  م������������������والي 

ح���������ي���������ا ������������ض�����������وى رم�������ق�������ني

اأخ����������������اف ت�������دع�������و ال�������ق�������وايف

امل���������������رضق�������ني يف  ع�������ل�������ي�������ك 

ق���ت���ل���ي ت����ق���������ض����د  ك�����ن�����ت  اإن 

ق���������ت���������ل���������ت���������ن���������ي م���������رت���������ني

وم������ن باقة الغزل اجلميلة �ضمن ق�ضائد 

أي�ضاً  خطل ال�ضغري ثم������ة ق�ضيدة ر�ضيقة ا الأ

آه يا هند«، وهي ك�ضابقتها ق�ضرية  عنوانها »ا

يقاع نظمه������ا �ضاعر الهوى  ال������وزن جلي������ة الإ

أ�ضبه بالبحور املجزوءة  وال�ضباب عل������ى وزن ا

ي�ضميه العرو�ضيون البحر »املقت�ضب« وبنية 

الق�ضيدة من قبيل الرباعيات املتوالية التي 

تعتمد على املزاوجة حيث تتنوع فيها القوايف 

وحتاف������ظ يف الوق������ت نف�ضه عل������ى القافية 

املوح������دة اأي الياء والن������ون وتتلوها على التو 

الالزم������ة املكررة التي تزيد اللحن يف ال�ضمع 

يقاع غنى واإطراباً: والإ

ت�����ري�����ن ل���������و  ه������ن������د  ي���������ا  آه  ا

م������وق������ف������ي ب���������ني ح����ائ����ط����ني

اأخ������ر�������ض������ني ي����������ح����������ريان،  ال 

وع��������ل��������ى اخل�������������د دم�����ع�����ت�����ني

لو ترين

ن������������ام اأن�����������ض�����ف ال�����ل�����ي�����ل، واالأ

ك��������ل��������ه��������م راق����������������������د ن�������ي�������ام

واأن�������������������ا، ي�����������ض�����ه�����د ال�������غ�������رام

ب������ع������ت ل����ل���������ض����ه����ا ن�����اظ�����ري�����ن

غاليني

اأب������������������������دًا ��������ض�������اه�������ر ك����ئ����ي����ب

ك����ئ����ي����ب وال  ��������ض�������دي�������ق  ال 

ن���ح���ي���ب يل  ال������ل������ي������ل  وم�����������ع 

ك������ن������ح������ي������ب احل������م������ام������ت������ني

بعد بني
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ول��������ق��������د خ������ي������م ال�����������ض�����ك�����ون

وجن���������������وم ال�����������ض�����م�����ا ع�����ي�����ون

ن������ك������ون اأن  ف������ت������م������ن������ي������ت 

جن���م���ت���ني احل����������ب  �����ض����م����ا  يف 

جارتني

ل�����ي�����ت�����ن�����ا، وال���������ه���������وى اأم����������ان

ب�������اجل�������ن�������اح�������ني ط���������ائ���������ران

ك������ل������م������ا �������ض������م������ن������ا م������ك������ان

��������ض�������م ق������ل������ب������ني ع����ا�����ض����ق����ني

هائمني

ح����������الم����������ي ال�������ع�������ذاب ي���������ا الأ

ذاب�������������������الت م����������ع ال�����������ض�����ب�����اب

ف���������ك���������ان امل���������ن���������ى ������ض�����ب�����اب

ي�������ت�������ال��������ض�������ى ب����ن����ف����ح����ت����ني

اثنتني

زي�����ت ال�����������������رضاج  يف  ي�����ع�����د  مل 

وك������م������ا ي����ن����ط����ف����ى ان���ط���ف���ي���ت

م���ي���ت م������ث������ل  ن  االآ ف��������اأن��������ا 

م����������ال����������ه غ������������ري ������ض�����اع�����ت�����ني

لو ترين

خطل  أمه������ا« لالأ أم������ا ق�ضي������دة »هن������د وا ا

ال�ضغ������ري اأي�ضاً فهي تلتق������ي مع اأمثالها على 

ه������ذا ال�ضعيد يف ك������ون قوافيها مرتكزة اإىل 

لفاظ املثناة ومن الثنائيات  باقة جميلة من الأ

ن�ضان ولدى  املحببة التي تتبدى يف تكوين الإ

حما�ض������ن الطبيعة. ولكن هذه الق�ضيدة ذات 

خ�ضو�ضي������ة متيزها من ب������ني اأخواتها باأنها 

م�ضوغ������ة يف ن�ض������ق حكائي طري������ف و�رشد 

ق�ض�ضي �ضائق. وهذا النمط من النظم يتيح 

لها الن������دراج �ضمن �ضلك واح������د، فتكت�ضب 

اأجزاوؤها بذلك مزيدا من الوحدة والتالحم. 

أي�ضاً �ضائغ  أم������ا م�ضم������ون الق�ضيدة  فه������و ا ا

حمبب يقوم عل������ى عن�رش الب������وح وعذوبته، 

ب������وح فتاة �ضغرية قد ترع������م موؤخرا نهداها 

أنوثته������ا. واإذ ذاك اندفعت  وتفتح������ت عروق ا

اإىل احلياة ب�ضغف، وراحت ترتع يف اأح�ضان 

الطبيع������ة الفاتن������ة، وتتنقل ب������ني م�ضاهدها 

البهيجة، وكان اأن ازدهت ب�ضحى ذلك اليوم 

اجلديد، ف�ضعد هو مبقدمها. ثم اأدركها الليل 

فاحت�ضنه������ا بجلبابه الرحيب، ثم فر بعد اأن 

أ�ضب������غ �ضواده على �ضعره������ا وبثه يف عيونها.  ا

أنوار ال�ضباح لذت وهي  وحني طلعت عليها ا

خجلة بال�ضجر امللت������ف، فاأ�ضمعتها اأغ�ضانه 

أي�ض������اً، وعندئذ  عب������ارات احل������ب والغ������زل ا

ق�ضدت اإىل البحر لتبرتد من وهج م�ضاعرها 

امل�ضبوبة، فاحتفت اأمواجه مبقدمها، وراحت 

تداعب مفاتن ج�ضدها الغ�ض دومنا حرج.. 

كله������ا مواقف معجبة حم������رية عر�ضت للفتاة 

الغ������رة ومل تكن تعهدها من قب������ل.. وعندئذ 

أقبل������ت على اأمها براءة الطفولة تنبئها عما  ا

م احلانية  حدث يف يومها.. لق������د اأ�ضغت الأ

اإىل عب������ارات ابنتها بابت�ضام������ة ذات معنى.. 
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مر..  وكان عليها اأن تف�ضح لها عن حقيقة الأ

أت������ى اجلواب وجيزا وذكيا كما كان  واإذ ذاك ا

أمين������ا.. اإذ اقت�ضته طبيعة احلياة  �ضادق������ا وا

و�ضنة الكون:

اأم���ه���ا اإىل  ت�����ض��ك��و  ه���ن���د  اأت�������ت 

ف�����ض��ب��ح��ان م���ن ج��م��ع ال��ن��ريي��ن 

ال�ضحى ه���ذا  اإن  ل��ه��ا:  وق���ال���ت 

اأت��������������اين وق�����ب�����ل�����ن�����ي ق���ب���ل���ت���ني

ال����دج����ى راآين  ف���ل���م���ا  وف���������ر، 

ح���ب���اين م����ن ����ض���ع���ره خ�����ض��ل��ت��ني

ب����ل ���ض��ّم��ن��ي اأم  ي����ا  وم�����ا خ�����اف 

جنمتني مب�ضمي  ع��ل��ى  واأل���ق���ى 

�����ض����ائ����ال ل������ون������ه  م�������ن  وذوب 

امل��ق��ل��ت��ني م���ن���ه يف  وك���ح���ل���ن���ي 

ال�ضباح الرو�س عند  اإىل  وجئت 

ح���ج���ب ن��ف�����ض��ي ع���ن ك���ل عني  الأ

ف���ن���اداين ال����رو�����س: ي���ا رو���ض��ت��ي

ول�������ني وه������������ّم ل����ي����ف����ع����ل ك�������االأ

ف�����خ�����ب�����اأت وج�������ه�������ي، ول���ك���ن���ه

اليدين  م��د  اأم،  ي��ا  ال�����ض��در،  اإىل 

عيني فتحت  ح��ني  ده�ضتي  وي��ا 

و���ض��اه��دت يف ال�����ض��در رم��ان��ت��ني

وم��ازال بي الغ�ضن حتى انحنى

�ضجدتني ���ض��اج��دا  ق��دم��ي  ع��ل��ى 

وك��������ان ع����ل����ى راأ�������ض������ه وردت��������ان

ال�����وردت�����ني  ت���ي���ن���ك  ف����ق����دم يل 

متتمت اإذ  الغ�ضن،  م��ن  وخفت 

ب��������������اأذين اأوراق������������������ه ك���ل���م���ت���ني

ل���الب���رتاد ال���ب���ح���ر  اإىل  ف���رح���ت 

موجتني  – وي��ح��ه   – فحملني 

ث����ارت����ا وق�������د  اإال  ��������رضت  ف����م����ا 

ب������رديّف يف ال��ب��ح��ر رج��راج��ت��ني

اأم ك���م م���ن فتى ي���ا  ال��ب��ح��ر  ه���و 

غ���ري���ق وك����م م���ن ف��ت��ى ب���ني بني 

اإل���ي���ك اجلميع اأ���ض��ك��و  اأن����ا  ف��ه��ا 

ت���ري���ن.. م������اذا  اأم:  ي����ا  ف����ب����اهلل، 

❁    ❁    ❁

ف���ق���ال���ت، وق�����د ���ض��ح��ك��ت اأم���ه���ا

بردتني يف  العجب  م��ن  وم��ا���ض��ت 

ع����رف����ت����ه����م واح�������������دا واح���������دا

وذق��������ت ال��������ذي ذق����ت����ه م���رت���ني

¥µ
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فر�د �لذين يرون �أنف�س������هم متفوقني، �أو  �إن �لعديد من �لأ

متقدمني على غريهم، يرجح �أن يكونو� قد حملو� خالل حياتهم 

خلفية من �خليال �كت�سبوها يف طفولتهم.

جورج اورويل 

طفال والكبار: 1- اأدب الأ

طفال جمال رائع للكتابة: فهو واحد من اأ�ضول احل�ضارة الغربية،  اأدب الأ

ويتمتع به الكبار وال�ضغار يف اآن معاً. اإنه يتناول كلمات و�ضوراً ويدجمها معاً، 

أ�ضكال  أ�ضاليب اأخرى كالفيديو، والرواية ال�ضفوية للق�ض�ص، وا كما يتداخل مع ا

اأديبة ومرتجمة واأ�ضتاذة جامعية )�ضورية(.

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.

❁❁

ò

طفال: ق�ساياِ �أ�سا�سية �أدب �لأ

Peter Hunt بيرت هانت

ترجمة: د.ملكة �أبي�ض
❁
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فنية اأخرى. وه������و بالن�صبة للكبار وال�صغار، 

دب  يلب������ي الغر�ض الذي غالب������اً ما يدعي الأ

حتقيق������ه: اإن������ه ي�صغلهم، وميتلكه������م ب�صورة 

مبا�رشة قوية.

أ�صخا�ص������اً مثل: �صندريال، والدب بو،  اإن ا

رنب  أوز، وموجل������ي، وبيجل������ز، والأ و�صاح������ر ا

بيرت.. ي�صكلون جزءاً من نف�صية معظم النا�ض. 

وهم يربطونن������ا ل بطفولتنا والق�ص�ض التي 

�صمعناها فح�ص������ب، بل باخلرافات والنماذج 

أي�صاً. �صا�صية ا الأ

طف������ال اأهمية بالغ������ة تربوياً،  لكت������ب الأ

واجتماعي������اً، وجتارياً. ومع ذلك فاإن الكالم 

عنه������ا، وحتى تعريف حدودها، ميّثل م�صكلة 

أ.  أ. ا أك������ر تعقيداً مما يفرت�ض فيه������ا. يقول ا ا

مايلن:

طف������ال، كت������ب يختارها لنا  »اإن كت������ب الأ

نه������ا اأمتعتهم ح������ن كانوا  خ������رون، اإما لأ
الآ

أ�صباب������اً جتعله������م  ن لديه������م ا أو لأ �صغ������اراً، ا

نهم  أو لأ طفال اليوم، ا أنها ت�������رش الأ يعتقدون ا

ن، ويعتقدون اأن ال�صغار ميكنهم  قروؤوها الآ

اأن ي�صاركوهم ا�صتمتاعهم بها«.

�صب������اب الثالث������ة، لي�صت يف حد  هذه الأ

�ص������ف. وامل�صكلة  ذاتها دلي������اًل موثوقاً مع الأ

طفال،  احلقيقي������ة تكمن يف اأن كّتاب كتب الأ

والذي������ن ي�صنعونها كبار را�ص������دون، والكتب 

ت�صع معاين لقارئيها، وهوؤلء هم اأطفال.

ومن املالح������ظ اأن العديد من الرا�ضدين 

طفال عاطفياً  قلقون ب�ضاأن مقارب������ة كتب الأ

أنهم  رجح اإىل ا ونقدياً. ويرجع ذل������ك على الأ

يخ�ض������ون اإ�ضاعة ج������زء قيِّم م������ن الطفولة، 

بتحطي������م ال�ضح������ر املرتب������ط به������ا. ذلك اأن 

الرا�ضد املعا�رش تعلَّ������م اأن يخّف�ض من قيمة 

املخيل������ة حل�ض������اب العقل واملنط������ق. فالنقد 

طف������ال مكانة ثانوية  دب������ي يعطي اأدب الأ الأ

جداً، حتى اإن درا�ضته ل ت�ضكل ن�ضاطاً قيماً 

بنظ������ره. وما كتب الناقد ج. م. �ض تومبكينز 

طفال عند كبلنغ  Tompkins حول كتب الأ
Kipling، بقي حت������ى فرتة وجيزة اأمنوذجاً 

لهذا املوقف:

»لي�ض من ال�ضهل اأن نتخذ موقفاً حمايداً 

من كت������اب ندين له بالكث������ري يف �ضبابنا..ولو 

كانت هذه الدرا�ضة موجهة للتقومي النقدي، 

جروؤ على كتابة هذا املقال على  فاإين مل اأكن لأ

كل حال، يجب اأن تكون هناك قيمة ل�ضهادة 

ق������ارئ كان طفاًل يف اجليل ال������ذي كتبت له 

هذه الكتب..«.

بكلم������ة موجزة، نح������ن يف ال�ضميم نتهم 

طفال ونعده نوعاً من نقاط ال�ضعف  اأدب الأ

لدينا. فقد كت������ب ك. �ض. لوي�ض: حني كنت 

يف العا�������رشة، ق������راأت ق�ض�������ض اجل������ن �رشاً، 

أنا  ن وا وكنت اأخجل ح������ني يفت�ضح اأمري. الآ

يف اخلم�ضني، اأقروؤه������ا علناً. ذلك اأين حني 
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اأ�ضبح������ت رج������اًل، و�ضعت نق������اط ال�ضعف 

الطفولية جانب������اً، ومنها اخلوف من التهام 

.
)1(

)بالنزعة الطفولية(

طفال  وكيفما كنا ننظر اإليه، فاإن اأدب الأ

طفال، لذل������ك لي�ض جديراً باإثارة اهتمام  لالأ

الكبار؛ ورمب������ا كان ذا اأهمي������ة ثانوية، حني 

دبية الكرى. على اأن ما  جنا�ض الأ يقارن بالأ

طفال اأدب  يجب اأخذه باحل�ضبان، اأن اأدب الأ

قوي، وهذه القوة ل ميكن اأن تكون حيادية، 

ن هذه الكتب  أو ثانوية. ذل������ك لأ أو بريئ������ة، ا ا

كتبها الكب������ار ومن ال�ضعب ت�ضور هوؤلء من 

دون روؤية خا�ضة اأو خلفية معينة.

طفال  م������ن امل�ضتحيل لكتاب مكت������وب لالأ

طفال( األ يكون  )ول �ضيما لكت������اب يقروؤه الأ

أو موؤثراً بطريق������ة ما. ول ي�ضتطيع  تربوي������اً، ا

أيديولوجية، وبالتايل تعليماً،  اإل اأن يعك�������ض ا

أو ت�ضوراً. ا

عل������ى جميع الكتب اأن تُعلِّم �ضيئاً. ونظراً 

ن القارئ الرا�ضد ميتل������ك ن�ضجاً ومقدرة  لأ

عل������ى النق������د واملحاكمة، وهو م������ا ل يتوافر 

طفال ي�ضعر غالباً اأن  للطفل، فاإن الكاتب لالأ

عليه اأن يعو�ض عن هذا النق�ض. لذلك يبدو 

طفال اأكرث توجيهاً، واأكرث تعر�ضاً  اأن كتب الأ

خرى.  للت�������رشف والتحكم م������ن الكت������ب الأ

واحلقيقة اأن العالقة يف الكتاب بني الكاتب 

والقارئ معقدة ومتعددة الوجوه؛ لذلك كان 

أنف�ضهم يف موقع  طفال يجدون ا كّتاب اأدب الأ

امل�ضوؤولية وهم ينقلون القيم الثقافية، ولي�ضوا 

طفال. واإذا مل يكن ذلك  جمرد رواة ق�ض�ض لالأ

طفال و�ضيلة هامة لتعليم  كافياً، فاإن كتب الأ

القراءة، مما يجعله������ا فري�ضة ملنطقة وا�ضعة 

من التاأثريات الرتبوي������ة والنف�ضية، وهذا ما 

خرى. وبعيداً  دبية الأ جنا�ض الأ تُفلت منه الأ

عن كونها ا�ضتك�ضافي������ة مو�ضعة للفكر، وكما 

طفال ت�ضبح  يريدها املثالي������ون، فاإن كتب الأ

يف الغالب �ضكاًل متدنياً من ن�ضو�ض الكبار، 

اأكرث منه������ا �ضورة �ضادقة ع������ن الطفولة، اأو 

ج�������رشاً لالنتق������ال منها اإىل الر�ض������د. ونظراً 

م�ض م������ن قبل حكام الذوق  ن معظمه������ا مهَّ لأ

أنها  دبي، فاإن هذه الكتب ينظر اإليها على ا الأ

تت�ضف ببع�ض ال�ضفات اخلا�ضة مثل ب�ضاطة 

�ضخا�ض؛  اللغة، و�ضيق الروؤية، وحمدودية الأ

ونتيجة لذلك جرى اإنتاج العديد من الكتب 

التي حتمل هذه ال�ضفات.

ولكن هناك تناق�ضاً �ضاراً، ذلك اأن كتب 

أكانت نت������اج وحي اأو �ضنعة،  طف������ال �ضواء ا الأ

أو  أدبية ي�ضع������ب نقلها ا حُت������ِدث غالباً خرة ا

طفال. فهي يف  اإي�ضاله������ا، حني يقروؤه������ا الأ

احلقيق������ة ت�ضتغرق قّراءها كلي������اً، اإىل درجة 

أوا فيها موقعاً �ضديد  اأن بع�ض املالحظني را

اخلطورة.

اإنه������ا باإيج������از، منطق������ة غني������ة، �ضديدة 



طفال: ق�ساياِ �أ�سا�سية �أدب �لأ

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  602010

التناق�ض. وه������ذا الغنى ينعك�ض يف تنوع 

)لئال اأقول فو�ضى( التفكري التي يتخللها 

ويحيط بها.

�- ر�ضم احلدود:

وىل  طفال يف النظرة الأ يبدو اأدب الأ

طفال، وكتٌب  فكرة ب�ضيطة، كتٌب تُكتب لالأ

أ�ضد تعقيداً على  طفال. ولكنه ا يقروؤها الأ

ال�ضعيدين النظري والعملي.

طفال كتٌب  فح������ني نق������ول اإن اأدب الأ

طفال، ماذا تعني »تُكتب لِ�«؟ اإن  تكتب لالأ

نية املوؤلف لي�ضت دلياًل موثوقاً بالتاأكيد. 

وال�ضيء نف�ض������ه ي�ضدق على نية الطابع، 

اأو حتى على �ضكل الكتاب.

ولناأخذ على �ضبيل املثال ثالثية جيل 

موريف Jill Murphy الناجحة من الكتب 

امل�ض������ورة عن حياة عائلة من الفيلة: »خم�ض 

دقائق من ال�ضالم« )1986(، و»الكل يف قطعة 

واحدة« )1987(، و»قطعة حلوى« )1989(. 

هل،  اإنها جمموعة دعابات من وجهة نظر الأ

وهم الذين يفهمونها ب�ضكل عام.

طفال: �ضحيح  وح������ني نقول يقروؤه������ا الأ

طف������ال يقروؤونها اأحيان������اً، ويف بع�ض  اأن الأ

ماكن. ولكن هل جميع هذه الكتب يقروؤها  الأ

طفال، ل  طفال؟ فهناك كتب �ضه������رية لالأ الأ

أو اأن الكبار يقدرونها على  طفال، ا يقروؤها الأ

نح������و اأف�ضل من ال�ضغار، مث������ل: »مغامرات 

ألي�������ض يف اأر�ض العجائ������ب«، اأو رمبا لي�ضت  ا

طالق، مثل »الريح يف  طفال على الإ كتباً لالأ

أنها تخدم الكبار وال�ضغار  أو ا ال�ضف�ضاف«، ا

�ض������واء ب�ضواء، ولكن بطرائ������ق خمتلفة،ورمبا 

كانت متناق�ضة، مثل »ويني بو«.

أنهم  طفال« ا وهل نق�ضد ب� »يقروؤه������ا الأ

أنها  أم ا يقروؤونها بداف������ع منهم وباإرادته������م، ا

تفر�������ض عليهم يف ق�ضوة ج������و ال�ضف؟ وهل 

ن�ضتطيع القول اإن الطف������ل ي�ضتطيع القراءة 

أ، مقارنة  أنه يفهم معاين ما يقرا متاماً، مبعنى ا

حاطة بها؟ باملعاين التي ي�ضتطيع الكبري الإ

طفال«: اإن تعريف  وهذا يو�ضلنا اإىل »الأ

هذا املفهوم. ي�ضعنا يف ماأزق اآخر، فمفاهيم 
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الطفول������ة تختلف، ل ثقافياً فح�ضب، بل بني 

�رشة؛ وعر  الوحدات الجتماعية، بدءاً من الأ

 Fred الزمن، من نواٍح عدة. ففريد اإجنلي�ض

Inglis ي�ضري يف اإحدى مقالته اإىل اأن تاريخ 
�رشة.  الطفولة متداخل بال�رشورة مع تاريخ الأ

�رشة  ونحن نعرف القليل جداً عن مفاهيم الأ

يف املرحلة ما قبل الرومان�ضية«.

أن�ضب هذه املفاهيم هو الذي  ورمبا كان ا

يق������ول اإن الطفولة هي املرحلة العمرية التي 

أنه������ا متحررة من  ت������رى الثقافة املعا�������رشة ا

امل�ضوؤولي������ة، وقابلة للرتبي������ة. وهناك تعريف 

عمل������ي جيد، م�ضتمد م������ن نظريات »بياجيه 

أ�ضخا�ض مل تن�ضج  طفال ا Piaget«، يقول: الأ
عقولهم وج�ضومهم بطريقة ميكن حتديدها. 

أي�ضاً اأن منيز  دبية، علين������ا ا وم������ن الزاوية الأ

طف������ال ع������ن القارئني الكب������ار، من حيث  الأ

اأن خراته������م يف احلي������اة والكتب مل ت�ضل اإىل 

امل�ضت������وى النظري الذي ي�ضتطيع فيه القارئ 

النا�ض������ج الو�ض������ول اإىل فه������م متبادل.وهذا 

ن ما تعده  همية، لأ على درجة كبرية م������ن الأ

الثقافة طفول������ة ينعك�ض انعكا�ضاً وا�ضحاً يف 

الكتب التي تنتجها ملواطنيها.

وعلى الرغم من الواقع املتمثل يف اأن ما 

ينويه الكبار ل يتطاب������ق متاماً مع ما يدركه 

طفال حتتوي يف معظم  ال�ضغار، فاإن كتب الأ

أ�ضياء يظن الكبار اأن ال�ضغار  حي������ان على ا الأ

دبي«،  يفهمونها. وهذا ينطبق على »احل�ض الأ

كما ينطبق على اللغة واملحتوى.

وناأتي اأخرياً اإىل كلمة »اأدب«. هذه الكلمة 

ل حتظ������ى بالقب������ول م������ن املتحم�ضني لكتب 

طف������ال، ول من خ�ض������وم هذه الكتب على  الأ

�ضباب متناق�ضة متاماً.  حد �ضواء؛ ولأ

دبية  �ض������وات من داخ������ل املوؤ�ض�ضة الأ فالأ

طفال« يحمل  التقليدي������ة تق������ول اإن »اأدب الأ

تناق�ضاً مبا�������رشاً يف الت�ضمية ذاتها. فهناك 

ألي�ض  كتب قليل������ة يف الواقع، مثل »مغامرات ا

أر�������ض العجائ������ب«، بالتاأكيد، و»الريح يف  يف ا

ال�ضف�ضاف«، ورمب������ا »جزيرة الكنز« اأي�ضاً، 

ميكن اأن تقبل ب�ضفته������ا اأعمالً من م�ضتوى 

اأدبي ولكن �ضعيف ن�ضبياً. ولكن الباقي، وهو 

�ضل جلمهور قليل التاأهيل، يجب  م�ضمم يف الأ

اأن يكون يف اأح�ضن حالت������ه هوام�ض لتاريخ 

أ�ضوئها »ثقافة �ضعبية«. واملطالبة  دب، ويف ا الأ

مل، فكما لحظ اإ.  باأكرث من ذلك، خميبة لالأ

م. فور�ضرت E. M. Forster »هناك اأكواخ 

جنليزية، ينادى  �ضغرية جداً يف الرواي������ة الإ

أنها عم������ارات �ضاهقة، على الرغم  بها على ا

كم������ا اأن العديد من العاملني 
 )2(

من �ضعفها«

طفال يراوده������م ال�ضعور نف�ضه. يف كت������ب الأ

دب يقت�ضي �ضكاً قوياً  ولك������ن �ضّكهم ب�ضاأن الأ

دب  بالنظ������ام الثق������ايف ال�ضائد. ف�ضم������ات الأ

أنه فكري ومطلق �  � ال������ذي ينظر اإليه عل������ى ا
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هذه ال�ضمات لي�ضت غري منا�ضبة وح�ضب، بل 

اإنها غري مرغوب فيه������ا اإطالقاً. اأذكر بهذا 

 Books بد ال�ض������دد اأن �ضحيفة »ُكتُ������ب لالأ

هل،  for Keeps« )وهي �ضحيفة موجهة لالأ
واملعلمني، واأ�ضحاب املكتب������ات..، وبالتاأكيد 

كادمييني( كتبت  لي�ضت موجهة للدار�ضني الأ

 Rowald مبنا�ضب������ة وف������اة »روالد داه������ل

Dahl« ع������ام 1991، وهو واح������د من اثنني 
طفال جناحاً على  اأو ثالثة من اأكرث كّتاب الأ

طالق، ت�ضخر من الفكرة القائلة »اإن كرثة  الإ

املبيع������ات تعادل �ضوء الكتب«، وتعلّق اأن هذه 

الفكرة تقت�ض������ي بالدة وا�ضع������ة يف �ضفوف 

ق������ّراء داهل ال�ضغار، عل������ى اأن هذه البالدة 

�ضخا�ض  الوا�ضع������ة ل توجد اإل يف �ضفوف الأ

.
)3(

دب املتحذلقني مثل نقاد الأ

هذا التعليق ي������رره الواقع املتمثل يف اأن 

أو التي ُقبلت  تلك الكتب املحبذة من النقاد، ا

أو التي ح�ضلت على  )ولو هام�ضياً منه������م(، ا

اأعلى اجلوائز، ل يتوقع لها اأن تكون مقروءة 

خرى،  طفال؛ بينما غ������دت الكتب الأ م������ن الأ

 ،Enid Blyton مثل ُكتُب اإينيد باليت������ون

أو  ا  ،Rowald Dahl داه������ل  روال������د  أو  ا

ج������ودي بل������وم Judy Blume، اأكرث الكتب 

غرا�ض  كرث فائدة م������ن حيث الأ �ضعبي������ة، والأ

عمال غري اخلا�ضعة  العملية. وهكذا فاإن الأ

كادميية هي التي لقت رواجاً  للموا�ضفات الأ

طفال، واأ�ضبحت جزءاً منهم. بني الأ

طف������ال ل تخ�ضع  من هن������ا، فاإن كتب الأ

دبية/  بوي امل�ضيطر وقيمه الأ ب�ضهولة للعامل الأ

وىل  الثقافية. وه������ذه الكتب هي بالدرجة الأ

جمال عمل الكاتبات م������ن الن�ضاء )ول �ضيما 

املربيات(؛ وهن يف القاع، من حيث الرتتيب 

طفال. ولي�ض من  دبي، �ضاأنهن �ضاأن اأدب الأ الأ

قبي������ل امل�ضادفة اأن جند اأن املتخ�ض�ضني يف 

طفال، مدر�ض������ون يف املعاهد العليا.  اأدب الأ

ففي الولي������ات املتحدة عل������ى �ضبيل املثال، 

ي�ض������م هوؤلء 92% من الن�ض������اء، و50% منهم 

.
)4(

أ�ضاتذة أ�ضاتذة م�ضاعدون، و5% فقط ا ا

طفال � كما ن������رى � نادراً ما  اإن كت������ب الأ

دبية. والقليل  حتظى باعرتاف املوؤ�ض�ض������ة الأ

 »Thackeray من النا�ض يعرفون اأن »ثاكري

و»وولف Woolf« و»بالث Plath« و»هاردي 

Hardy« و»جوي�������ض Joyce« والعدي������د من 
طفال. فكتب  خرين كتبوا لالأ الكّتاب الكبار الآ

دبي، �ضاأنها  طفال غ������ري مرئية يف العامل الأ الأ

يف ذلك �ضاأن الكاتبات من الن�ضاء الالئي كن 

غري مرئيات يف القرن الثامن ع�رش. 

ولذلك كله مقت�ضيات جذرية يف درا�ضة 

أو اأدبهم: طفال ا كتب الأ

طفال ينبغي اإزاحتها  اأهمه������ا، اأن كتب الأ

دبي، ويجب اأن تعالج ب�ضفتها  من الرتاتب الأ

فئ������ة م�ضتقلة من الن�ضو�������ض، دون الرجوع � 
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دب«  ق������ل � اإىل »الأ من حيث املب������داأ على الأ

كما هو معروف ومفه������وم؛ اأق�ضد بذلك اأن 

يجري تناولها ب�ضفتها نظاماً هاماً م�ضتقاًل، 

ولي�������ض ج������زءاً اأدنى درج������ة، اأو هام�ضياً من 

أ�ضتطيع  أنني ل ا »الثقافة العالي������ة«. والواقع ا

أ�ضتخدم  طف������ال دون اأن ا الكتابة عن كتب الأ

دوات والقيم ال�ضمنية  قل بع�������ض الأ على الأ

دبية ال�ضائدة. ولكن  التي تفر�ضها الثقافة الأ

ن معظم التفكري  ذل������ك يعد خطوة هام������ة، لأ

طفال ينبع من اإدراجها  امل�ضو�ض حول كتب الأ

أوم������ن رد الفعل على الرتاتب  دب، ا �ضمن الأ

ال�ضائد.

 Barbara فق������د اختلفت بارب������ارا وول

�ضلوبي������ة لتاريخ كتب  Wall يف درا�ضته������ا الأ
طف������ال، م������ع املقارنة العام������ة التي تنفي  الأ

طفال؛  جزئياً وجود جن�ض خا�ض بالكتابة لالأ

طفال اجليد هو كتاب  بتاأكيدها اأن كتاب الأ

جيد، وله حقه الكامل بهذه ال�ضفة؛ وطالبت 

طفال، يجب األ  جزئياً باأن الكتابة اجليدة لالأ

.
)5(

طفال، بو�ضوح كبري« أنها لالأ تبدو، على ا

 C. وهناك مقولة مماثلة لِ� »ك. �ض. لوي�ض

S. Lewis« كثرياً م������ا جرى اقتبا�ضها لدعم 
طفال وهي »اإين اأميل لو�ضع قاعدة  كت������ب الأ

طفال التي ل يتمتع بها  مفاده������ا اأن ق�ضة الأ

. وهذه املقولة 
)6(

اإل ال�ضغار هي ق�ضة رديئة«

لي�ض������ت مت�ضاحمة كما يبدو، وميكن اأن تطلق 

عليها �ضفة »ميالة للكبار«. فهي تنفي وجود 

طفال، واختالف لها عن  ا�ضتقالل لكت������ب الأ

اأقرانها: كتب الكبار ال�ضائدة.

واإذا ا�ضتطعن������ا التحرر م������ن ال�ضك الذي 

طف������ال اأدنى مرتبة  ل يحتم������ل، باأن كتب الأ

من كت������ب الكب������ار، فاإننا ن�ضتطي������ع اأن نرى 

جناز واملحاكمة.  فيها مناطق رائعة م������ن الإ

طفال  وهذا ي�ضمح لنا بتو�ضيع جمال اأدب الأ

ليت�ضم������ن تل������ك الن�ضو�������ض احليوي������ة التي 

أّثرت فيه������م، وما  أه������ا معظ������م النا�������ض وا قرا

تزال. تلك الن�ضو�ض الت������ي يجري اإحلاقها 

دبية: الن�ضو�ض  عامة باأط������راف الدرا�ضة الأ

الهزلي������ة Comics، والكت������ب الرخي�ض������ة، 

وال�ضال�ض������ل التجاري������ة. فالُف�ضام الذي رفع 

أو »فيليبا بري�ض« على �ضبيل  أرثر ران�ضوم«، ا »ا

أو »اينيد باليتون«،  املثال، فوق »و. اإ. جونز« ا

غري منتج، ومنفرِّ للجمهور الوا�ضع من الكبار 

طفال. الذين ي�ضتخدمون كتب الأ

وهذا املوقف ي�ضمح لنا بت�ضييق املجال، 

طفال  أو بتق�ضيمه، وه������ذا اأف�ضل. فاأدب الأ ا

جنا�ض  يعّرفه جمهوره، بطريقة ل نراها يف الأ

طفال  خرى: فبالن�ضب������ة ملعظم الأ دبية الأ الأ

وللعاملني يف هذا امليدان هناك خط فا�ضل 

طفال، وما كان يكتب  بني ما يكتب حالياً لالأ

له������م يف فرتات �ضابقة. وهناك تواريخ معينة 

طفال.  ت�ض������كل منعطف������اً يف تاري������خ اأدب الأ
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فحوايل 1850 اأخذت ه������ذه الكتب تتحرك 

بداف������ع ال�ضتجمام واملتعة ب������دلً من الرتبية 

والتهذيب. وحوايل 1950 -اأي بعد مئة عام- 

طفال ب�ضفته ميداناً م�ضتقاًل،  ا�ضتقر اأدب الأ

مع مئات العناوين املتميزة. ومنذ ذلك الوقت 

اأخذ يتطور ويت�ضع ب�رشعة كبرية.

أربعة مو�ضوعات مرتابطة  أي�ض������اً ا هناك ا

طفال ينبغ������ي اأخذها باحل�ضبان  مع اأدب الأ

ال�ضعر، والت�ضوير، والكتب الرتبوية، وق�ض�ض 

اجلن. ما هو و�ضعها؟

دبي  طفال، ميثل يف التفكري الأ اإن �ضعر الأ

آخ������ر يف امل�ضطلح. ولكن  ال�ضائ������د، تناق�ضاً ا

الت�ضنيف يف فئات ل ينا�ضب ال�ضعر. فحني 

ظهرت »ح������ني كنا �ضغاراً ج������داً...« اختلف 

دب فيم������ا اإذا كان هذا الن�ض �ضعراً  نقاد الأ

أم نرثاً، اإل اأن اجلمهور ا�ضتقبلها بحفاوة. ا

كما اأن الكتب امل�ض������ورة، وكتب ال�ضور، 

تط������رح م�ضكلة اأخرى، وه������ي م�ضكلة تكوين 

�ض������كال  أ�ضل������وب للتن������اول، والأ مف������ردات، وا

املتنوع������ة واملعق������دة، التي ق������ل اأن توجد يف 

خرى. وهنا يكمن تناق�ض  دبية الأ املجالت الأ

أ�ضا�ضي يف الكتب امل�ضورة، وهو يتمثل يف اأن  ا

طفال، ولكن املعاين  ال�ضور مفهومة م������ن الأ

امل�ضتقة منها لي�ضت كذلك؛ واأن ال�ضور تغلق 

أو  الن�������ض، اأي اإنها حتدد اإمكانات التف�ضري، ا

أنها تث������ري املخيلة. وهذه ال�ضور  تلغيها. اإل ا

أنها  أو تناق�ضها، على ا رمبا تكمل الكلم������ات ا

.
)7(

أ ب�ضورة خطية لتقرا

دبية التقليدية،  لقد عملت الدرا�ضات الأ

أ م�ضتغرب،  حتى وقت قريب جداً، على مبدا

وه������و اأن ا�ضتجاب������ات القراء لي�ض������ت متاأثرة 

دب يوجد  مبا يحي������ط بها، كم������ا ل������و اأن الأ

أبداً  طف������ال مل يُعط ا يف ف������راغ. ولكن اأدب الأ

نه يتمت������ع ب�ضعبية وا�ضعة،  هذا المتي������از، لأ

والن�ضخة من ن�������ض ما يف اإحدى الو�ضائل ل 

يجري متييزها بال�رشورة عن ن�ضخة منه يف 

و�ضيل������ة اأخرى. من هنا، ف������اإين لن اأميز هنا 

دب و»مواد  دب، اأو بني الأ دب وغري الأ بني الأ

الق������راءة«. كما اأين �ضاأجتاه������ل التحيز �ضد 

غرا�ض  أو لأ الكتب »امل�ضنعة« لل�ضوق العادي ا

تربوي������ة. والفر�ضية القائلة ب������اأن الن�ضو�ض 

أو فنية خال�ضة  املكتوب������ة بدوافع �ضخ�ضي������ة ا

أو اأجدر بالنتباه من  هي بال�������رشورة اأف�ضل ا

تل������ك التي يجري اإنتاجه������ا لطباعة موجهة؛ 

وىل،  هذه الفر�ضية خاطئ������ة من زاويتني: الأ

اأن النظ������رة ال�رشيعة للطرق الت������ي تنتج بها 

طفال على  جمي������ع الكتب - ولي�ض كت������ب الأ

وج������ه اخل�ضو�ض - يجب اأن تبعد اأي مفهوم 

رومان�ضي عن املوؤلفني ب�ضفتهم غري متاأثرين 

مر  أو بال�ض������وق؛ والثاني������ة، اأن الأ باملجتم������ع ا

ليتعل������ق بكيفي������ة اإنتاج الكتب ب������ل بالكيفية 

أ بها. وه������ذا هو امله������م. فاأب�ضط  الت������ي تقرا
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�ضا�ضية لتعليم الق������راءة ميكن اأن  الكت������ب الأ

أدبية.وق������راءة اأكرث الن�ضو�ض  يعطى ق������راءة ا

أدبي������ة ميكن اأن حتّول������ه اإىل مهمة حتليلية.  ا

)ومما يدعو اإىل ال�ضخرية اأن املواد الرتبوية 

والتوجيهي������ة هي التي كانت ت�ضكل قلب اأدب 

طفال »املح������رتم« قبل 1800(. ول ميكننا  الأ

اأن ننك������ر اأن الكتب امل�ضمم������ة ب�ضكل خا�ض 

أو املنتجة يف �ضال�ضل لعمر  لتعليم الق������راءة، ا

مع������ني، ذات تاأثري غري قليل، م������ع اأن النقاد 

دب جتاهلوه فيما �ضبق. وموؤرخي الأ

أت������ي اإىل املو�ضوع الراب������ع وهو ق�ض�ض  نا

 Tolkien اجل������ن، ويتحدث عنه تولكي������ني

طفال وق�ض�ض اجلن  بقوله: »اإن الربط بني الأ

طفال ل  َحَدٌث من اأحداثنا التاريخية.. فالأ

يحب������ون ق�ض�ض اجلن اأكرث م������ن الكبار، ول 

أنه منذ  . والواقع ا
)8(

يفهمونها ب�ضكل اأف�ضل«

ظهورها مطبوعة ظهرت هناك �ضكوك ب�ضاأن 

طفال اأم ل. ما اإذا كانت منا�ضبة لالأ

 Sarah لق������د كتب������ت »�ض������ارة ترمي������ري

Trimmer« ع������ام 1802 ع������ن الق�ض�������ض 
م البطة:  واخلراف������ات املا�ضية التي روتها الأ

»اإن ال�ضور املخيفة التي تعر�ضها هذه الق�ض�ض 

على املخيلة، ترتك عادة انطباعات عميقة، 

طف������ال الغ�ض������ة باإثارتها  وتوؤذي عق������ول الأ

.
)9(

أ�ضا�ض لها« خماوف غري معقولة، ول ا

أنه يف اأواخر القرن الع�رشين، مال  عل������ى ا

النقاد اإىل الرتكي������ز على اجلوانب ال�ضيا�ضية 

واجلن�ضي������ة لهذه الق�ض�������ض. واأحد اجلهود 

الت������ي بذلت يف هذا املج������ال يتمثل يف ر�ضم 

الن�ضخ املختلفة لهذه الق�ض�ض عر التاريخ: 

من الق�ض�ض ال�ضعبية التي بداأت حني كانت 

أكل������ة اللحوم، جت������ول يف الغابات  الذئ������اب، ا

قطاعي������ة، اإىل الن�ضخ امللّونة  واملجتمعات الإ

أواخ������ر الع�رش الفكت������وري، اإىل  نيق������ة يف ا الأ

ال�ضكل املعقد احلايل. 

ألي�ض������ون ل������وري« ع������ن ه������ذه  وتق������ول »ا

الق�ض�ض:

»اإن الق�ض������ة التقليدي������ة.. ه������ي نوع من 

أة، ل�ضبب واحد وهو  دب الذي ارتبط باملرا الأ

اأن هذه الق�ض�ض هي ق�ض�ض ن�ضوية باملعنى 

احلريف للكلمة. فعلى مدى مئات ال�ضنني، كان 

دب املكتوب من اخت�ضا�ض الرجال ب�ضورة  الأ

�ضبه كاملة. وكان اخرتاع الق�ض�ض وتداولها 

يجري بني الن�ضاء. وحتى من حيث املحتوى 

�ضلي  أ�ضخا�ض الكت������اب الأ يالح������ظ اأن بني ا

�رشة«  طفال والأ خوين غ������رمي »ق�ض�ض الأ لالأ

أة وفتاة  )1812( هن������اك اإحدى و�ضت������ون امرا

لهن ق������درات �ضحرية، مقابل واحد وع�رشين 

م������ن الرجال والفتيات، وه������وؤلء الذكور هم 

.
)10(

اأقزام من العفاريت ولي�ضوا ب�رشاً«

فالق�ض�ض ال�ضعبية وق�ض�ض اجلن، اإذاً، 

أنواع الت�ضوي�ض التي حتيط  مثال وا�ضح على ا
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طفال ب�ض������ورة عامة، وموؤ�رشِّ فعال  باأدب الأ

على جوانب قوته واأخطاره.

طفال، ب�ضفته  وهكذا فاإن حدود اأدب الأ

عم������ال، ومو�ضوعاً للدرا�ضة  جمموعة من الأ

غام�ض������ة، وه������ذا الغمو�ض عام������ل اإيجابي 

م�ضجع يف الوقت ذاته.

طفال،  ونحن اإْذ ن�ضتك�ضف ميدان اأدب الأ

�ضنج������د اأن له مميزاته اخلا�ض������ة، وتاأثرياته 

اخلا�ض������ة، ومنطقه اخلا�ض. وهو لي�ض اأدنى 

خرى، ولكنه خمتلف. أ�ضكال الكتابة الأ من ا
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ال يغربَ������نَّ عن باِل املتتبِع للم�ضت�رشقنَي واأعماِله������م اأن ثمَة فروقاً وا�ضحًة 

خريَن.  وروبينَي االآ �ضباِن واأعماِل امل�ضت�رشق������نَي االأ بنَي اأعم������اِل امل�ضت�رشقنَي االإ

أثََّر ب�ضكٍل   تقريباً ا
ٍ
ندل�ِس مل������دِة ثمامنئِة عام  يف االأ

ُ
�ضالمي ُ االإ

فالوج������وُد العربي

�ضب������اِن: عامِتهم وخا�ضِتهم وعلماِئهم. فهم  ٍ يف طريقة تفكريِ االإ
وا�ض������ٍح وجلي

أثروا يف ثقافتِهم وعاداِتهم وتقاليِدهم  يعرتفوَن ب�ضكٍل �رشيٍح اأن العرَب ق������د ا

ياِم، ق�ضوٌر وج�ضوٌر ومدٌن، وخمطوطاٌت حتكي  أثاٌر باقيٌة على مِر االأ وكاَن لهم ا

ق�ضَة احل�ضارِة العربيِة التي ازدهَرْت يف اإ�ضبانيا.

باحث يف الرتاث العربي – وزير �ضابق.

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.
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 )1(
لقد ح������اوَل ُكلٌّ من فرديناند واإيزابيال

�سالمية من  م�س������َح احل�س������ارِة العربي������ِة الإ

أيَن يختف������ي ق�رصُ احلمراِء  اإ�سباني������ا، ولكْن ا

ن،   حتى الآ
ٍ
اِر يف كلِّ يوم لُف الزوَّ

الذي يوؤُمُه اآ

آثاُر ا�سبيليا وقرطبَة التي ت�سهُد  أين تختفي ا وا

باأن العرَب كانوا هن������اك ذوي ح�سارٍة وعلِم 

حٍد اأن ميحَو  واأدٍب وفل�سفٍة. وهل ميك������ُن لأ

اآلَف املخطوط������اِت لب������ِن ر�س������ٍد وابن باجه 

والزهراوي وابِن زه������ِر.. وغرِيِهم يف الطِب 

وال�سيدلِة والَفلَ������ِك والفل�سفِة والريا�سياِت، 

أ�سع������اِر ابن زيدوَن  واأن ي�������رصَب �سفحاً عن ا

أبي البقاء الرندي وغرِيهم  وابن حمدي�������سَ وا

ممْن نظموا �سع������راً غنائياً وحما�سياً وغزلياً 

ألَُّفوا يف املديِح والهجاِء. ونّظمُوا املو�سحاِت  وا

الت������ي ل تزاُل �ساهدًة على مرحلٍة زاهيٍة من 

ندل�ِس..؟! تاريِخ الأ

�سبان وامل�ست�رصقوَن  لكن.. مع ذلك يبقى الإ

�سباُن حائريَن ب������ن انتماِئهم لبلِدهم بكِل  الإ

وروبة التي  آث������ارِه العربيِة وبَن انتماِئِه������م لأ ا

ندل�ِس بكلِّ   يف الأ
َ
رف�َسِت الوج������وَد العرب������ي

اإ�سكاِلِه.

�سالم ل  فاملقابلُة القدميُة: اأوروبة X الإ
تزاُل حتتفُظ بطبيعِتها غرِي القابلِة لالختزال. 

ُد يف كتابيه   يردِّ
)2(
ففي فرن�سا كان مونت�سكيو

»ر�سائُل فار�سيٌة« و»روُح القوانن« عباراٍت مثل 

»التع�سب« و»الف�س������اد« و»الفظاظة املتقنة« 

و»اجلم������ود« و»انعدام العقالني������ة« و»العنف 

عمى« واأن هذِه ال�ضفاِت جميَعها  الدموي الأ

يف نظِر هذا املوؤلِف ه������ي بع�ُض ثماِر الديِن 

)!(. لكن هذه ال�ضفات –ال�ضتيمُة  �ضالميِّ الإ

ل جنُده������ا عند مونت�ضكيو فقط بل جنُد َمْن 

يردُدها من بع�ِض موؤلفي املو�ضوعاِت وبع�ِض 

اأعالِم ال�ضت�رشاِق، حتى اإنَها اأ�ضبَحْت جزءاً 

ث������ريِة يف الفكِر  من »املوا�ضي������ِع الفكريِة« الأ

وروب������يِّ يف القرِن  ال�ضيا�ض������يِّ الجتماعيِّ الأ

التا�ض������َع ع�رَش، ون�ضتطيُع الق������وَل اإنه مل يُفِلْت 

من هذه الدعاءاِت اأحُد من مفكري الغرِب، 

، ول حتى 
)4(

، ول �ضتي������وارت ميل
)3(

ل هيغ������ل

 نف�ُض������ه. ويف املو�ضوعة »لرو�ض« 
)5(

مارك�������ض

جن������د اأن مفردةَ »م�ضتب������د«.. »ل ت�ضكل لدى 

ال�ضعوب ال�رشقية �ضفًة جارحًة كما عنَدنا.. 

واإن العقليَة املن�ضوبَة لهذِه ال�ضعوِب واملتميزِة 

�ضياءُ  بالالمبالِة والنغالِق واخلموِل، هذه الأ

الت������ي تف�رشُها دائماً بتعب������رياٍت قدريٍة.. اإن 

ه������ذِه العقليَة ل ت�ضمُل ال�رشَق كلَُّه، واإمنا هي 

موروُث هذه ال�ضع������وب امل�ضلمة التي بعد اأن 

، عاَدْت و�ضقَطْت يف  عرَفْت فرتًة م������ن الرقيِّ

أنَُّه ل نهايَة له  طوٍر من النحطاِط، ويب������دو ا

ول �ضفاَء منُه«.

�ضالُم موجوداً يف  ويف اإ�ضبانيا ل يزاُل الإ

�ضباِن، ولكن على �ض������كِل ا�ضتعماٍر  خميل������ِة الإ

، ويحتُل عند مفكريها وعامتها مكانًة 
ٍ

اأجنبي
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مركزي������ًة قوي������ًة ت�ض������ُد انتب������اه املراقِب حتى 

�ضباُن عن  ال�ضطحيِّ مِلا يكتبُُه امل�ضت�رشقون الإ

أو تركياً،  ال�رشِق. فامل�ضل������ُم �ضواًء اأكان عربياً ا

أو  أو مْن ب������الِد ال�ضاِم ا م������ن اجلزيرِة العربيِة ا

ِم������ْن �ضماِل اأفريقيا يتب������دى يف خميلِة معظِم 

�ضباِن يف وج������وٍه عديدٍة، فهو اإما  الُكّت������اِب الإ

أو ال�ضتيم������َة اأحياناً  يثريُ الذع������َر –اأحياناً- ا

�ضباِن  أ�ضاطرَي الإ اأخرى. ومع ذلك فهو يغذي ا

 
ٍ
واأعمالَه������م اخلياليَة وهو اأي�ضاً م�ضدُر اإلهام

لق�ضائِده������م واأغانِيه������م، و�ضخ�ضيٌة حموريٌة 

لرواياِتهم وماآ�ضيهم، ومنع�ٌض قويٌّ خلياِلهم.

�ضالُم  واإن اجلاذبي������َة التي يفر�ُضه������ا الإ

�ضباِن ترُجع اإىل جملِة عوامَل  على الُكّتاِب الإ

�ضبايُن  وظروٍف تاريخيٍة ا�ضتط������اَع املفكُر الإ

مانويل غارثيا مورانته اأن ي�ضخ�َضها بو�ضوٍح 

 ُ ودق������ٍة �ضبقْت بهما ال�ضتنتاجاِت التي �َضيَُعرِّ

عنها فيما بعُد، وب�ضكٍل خمتلٍف، كّتاٌب اأمثاُل 

�ضاوت������رن، ودانيال الذي يق������وُل: )منُذ الغزِو 

�ضباني������ُة تخ�ضُع ملقابلٍة:  العرب������ِي واحلياةُ الإ

فكُل ما لي�������ضَ لنا هو 
 )6(

امل�ضيح������ي/ امل������ورّي

آٍن واحٍد، وكل ما لنا هو   يف ا
ٌ
م�ضلٌم واأجنب������ي

ٌ واإ�ضبايٌن يف الوقِت نف�ضِه. اإن التاأكيُد 
م�ضيحي

على ما ه������و »لنا« يت�ضُع لي�ضم������َل، على نحٍو 

�ضبانيَة، اأما التاأكيُد  متزامٍن، امل�ضيحي������َة والإ

على م������ا لي�ض »لنا« َفي�ضتوَع������ُب على النحِو 

خر املتطف������ِل ودينُه«. واإىل  ذاِته »قومي������ُة الآ

أرياِفنا  باِء يف ا يومنا هذا، م������ا يزاُل بع�ُض الآ

ندل�ضي������ِة، يُ�ضّمون كَل �ضغرٍي مَلْ يُعّمْد بعد ب�  الأ

أم  نَّ امل������ورَي، �ضديقاً كان لنا ا
أ »املوري«. اإل ا

أم تلميذاً، وحتى اإذا جمعتنا به  عدواً، معلماً ا

أو املنطق������ُة نف�ُضها التي ن�ضكُن، يظُل  املدينُة ا

خُر باملعنيني  خَر« بامتياٍز. وهو الآ ميث������ُل »الآ

غرِي القابلني للف�ض������ِل: معنى الديانِة ومعنى 

القوميِة(.

�ضبايَن  ويف املجاِل نف�ضه ف������اإَن الكاتَب الإ

املعا�رَش خوان غويت�ضولو يق������ول: »اإذا كانَِت 

ال�ضوُر اجلاهزةُ التي و�ضَعها بع�ُض املوؤرخنَي 

ِت   قد غذَّ
)7(

�ضباِن وجمَعها مينينديث بيدال الإ

�ضطوريَة ملفكرينا الدمياغوجينَي  الرت�ضانَة الأ

�ضالِم، فاإن هذه ال�ضورةَ �ضتظهُر  املناوئنَي لالإ

بع������د ثالثِة عقود وتزده������ُر يف ظلِّ التقلباِت 

والع�ضكريِة  ال�ضيا�ضي������ِة  لعالقاِتنا  التاريخيِة 

غ������ايَن املبتذلة  . اإنَّ الأ �ضالميِّ م������ع الع������امِل الإ

 
)8(

أمث������ال هارتزنبوخ التي كتَبه������ا موؤلف������وَن ا

 والتي اأ�رشَفِت 
)10(

 وكامبواأمور
)9(

ألكالغاليلو وا

الدولُة عل������ى ن�رِشها، اإمنا توجُز هذه الروؤية 

خر والت������ي تقدُمُه مثالً  الكاريكاتوري������َة لالأ

فارقَة باأن لهم  للربرية. وت�ضُف امل�ضلمنَي الأ

، حمياهُم ق������ذٌر وثقيٌل، وكل  مراأى الوح�������ضِ

ما فيهم ه������و من الغرابِة بحي������ث يثري فيك 

ال�ضمئزاَز والذعَر«. 
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أَ  آخ������َر، ن�ضا ويف �ضي������اٍق ا

خِر، تياٌر  مبوازاِة حتقرِي الآ

خِر نوعاً  ي������رى يف �ضورِة الآ

م������ن التح������وِل اإىل اأمثول������ٍة 

تنط������وي عل������ى ع������دٍد من 

يجابيِة. فمنُذ  العنا�������رِش الإ

الق������رِن اخلام�������ضَ ع�������رَش، 

الع�ضكرُي  ال�������رشاُع  بق������ي 

 ،
ُ
�ضالم������ي الإ  –

ُ
امل�ضيح������ي

والتناف�������ضُ امل�ضتم������ُر ب������ني 

، ميّكن من قياِم  ِ ْ
الثقافتَ������ني

�ضل�ضلِة من التبادلِت الفذِة 

والتفاع������الِت امل�ضتمرِة الت������ي فتنَْت و�ضتظُل 

تف������ُن موؤرخي املع�ضكريِْن الثننِي. ولقد دفَع 

تدهوُر امل�ضلمنَي الع�ضكرُي ابتداًء من القرِن 

ال�ضاد�َض ع�رَش، والرتاجُع الثقايُف الذي عرَفُه 

 بالقيا�ِض 
ُّ
املوري�ضك�ض������ون، وموقُعهم الهام�ضي

�ضباَن اإىل  اإىل امل�ضيحي������ِة املنت�رشِة، دف������َع الإ

لداّء. وفيما  تعديِل نظرِتهم خل�ضوِمه������م الأ

 يب������دي يف احلي������اِة اليومي������ِة 
ُ
كان امل�ضيح������ي

�رشباً من الَعنَت يف معاملِة هوؤلِء املواطننَي 

ولكْن  الخت������الِف  ال�ضديدي  املوري�ضكي������نَي، 

غ������رَي القابلنَي يف الوق������ِت نف�ضِه ل لالندماج 

ول للتذويب، فاإن ظاهرًة تعوي�ضيًة معروفًة 

أَْت تن�ضاأُ يف اإ�ضبانيا،  لدى علماِء الجتماع، بدا

، يف جماِل 
ٍ

وتتط������وُر. ظاهرةُ تعظيٍم اأ�ضطوري

دِب، ِلع������دٍو يُنظُر اإليه يف احلياِة الواقعيِة  الأ

العاديِة باعتب������اِرِه متدنياً وغايًة يف التخلِف، 

اأي نف�َض ما حدَث مع »الوح�ِض الطيِب«، هذا 

مفكرو ع�رِش 
َ
مريكي ال������ذي راح  الهندي-الأ

وروبيون  التنوي������ِر والُكّتاُب الرومان�ضي������ون الأ

أ�ضم������ى الف�ضائل واخل�ضال،  يخلع������وَن عليِه ا

ويف الوقِت نف�ض������ِه كان تفوُق اأوروبة الثقايُف 

�ُضُه في������ه اإىل �ضياٍق من الزواِل   يعرِّ
ُ
والتقن������ي

ل ميك������ن رّده، و�ضينتهي اإىل تدمرِي ح�ضارتِه 

أبلَغ على هذِه  وجمتمِعِه. ولي�ض هناك، �ضهادةٌ ا

َ عنُه الكاتُب  الظاه������رِة من احلننِي الذي عرَّ

.
)12(

 اإىل »بني �رشاج«
)11(

 �ضاتوبريان
ُ
الفرن�ضي

أو املباِد خ�ضي�ضٌة  اإّن تفخيم العدوِّ املقهوِر ا

، اإذن،  آداِب العامِل. فال ننده�ضنَّ م�ضرتك������ٌة يف ا
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اإذا ما نظْرنا اإىل اأهايل »ق�ضتالة« وهم يعّروَن، 

أْن زال  كما يذكر مينينديث بيدال، ومبجرِد ا

التهديُد الع�ضك������رُي مل�ضلمي اإ�ضبانيا، يعّروَن 

عن افتتانهم بهذِه احل�ضارِة املده�ضِة، وهذا 

زياِء،  البذِخ ال�رشقيِّ ال�ضاح������ِر يف ت�ضميِم الأ

وه������ذه املباين الرائعِة والط������رِق العجيبِة يف 

�ضلحِة  العي�ِض ورك������وِب اجلياِد وامت�ض������اِق الأ

 ،
ُّ
أله������َم العربي ومب������ارزِة اخل�ض������وِم!. وق������د ا

، �ضع������راَء مْن وزِن »الباريث 
ٍ

كمو�ضوٍع �ضعري

أروَع  ده بيا�ضاندين������و«، اأف�ضَل اأغاين الع�ضِق وا

بي������اِت ال�ضعريِة التي يتو�ض������ُل فيها ع�ضٌق  الأ

م�ضبوٌب ومث������ايٌل اإىل اخرتاِق املوانع الثقافيِة 

والجتماعية القائمِة بني الطرَفنْي. وكذلك 

ف������اإنَّ اآخَر معارِك غرناطَة قد متخ�َضْت عن 

�ضل�ضل������ٍة من اأغاين الرثاِء الفذِة، التي تتفجُع 

أولئ������ك امل�ضلم������نَي املدحوريَن،  عل������ى م�ضرِي ا

وت�ضوُرُهْم كمثاٍل لل�ضجاع������ٍة والكرِم والنبِل 

أ�ضياَء اأخرى رمب������ا مل تكْن متوافرًة حقاً يف  وا

�ضنَي للمالحقِة. أنا�ٍض مقهوريَن ومعرَّ ا

أ عاملُ  وابتداًء من القرِن ال�ضابَع ع�رَش، بدا

»املورّي« يجتذُب ال�ضعراَء والروائينَي وُكّتاب 

وروبي������ني، وي�ضكل له������م موا�ضيَع  امل�������رشِح الأ

عماِل  ملهم������ًة، وذل������ك بف�ض������ِل ترجم������ِة الأ

»ال�رشاجية« وموؤلف������اِت برييت ده هيتا، التي 

ك�ضَف������ْت لهم عن هذا الع������امل. وقد متخ�َضِت 

»الغرائبي������ُة« العربيُة يف امللب�ِض، وكرِم القادِة 

واإح�ضا�ِضهم العايل بال�رشِف، وحما�ضِة الع�ضاِق 

أدبيٍة  واحتداِمه������م الغرامي، عن »مو�ض������ٍة« ا

 وامل�ضاهداُت 
ُ
ميتزُج فيها اخلي������اُل التاريخي

ال�رشقيُة.

مثلِة على هذه الثنائيِة اإمنا  اإن اأف�ضَل الأ

 Alarcon »نحُن واجدوها ل������دى »اآلركون

ِه تك�ضُف عن  فالكثريُ مْن ق�ضاِئدِه واأقا�ضي�ضِ

�ضالميِّ واجنذاِبِه  اإعجاِبِه ال�ضادِق بالعامِل الإ

ال�ضديِد اإليه وا�ضتح�ضاراِتِه املفعمِة باحلننِي 

. منه������ا، »حمادثٌة يف جامِع  للما�ض������ي العربيِّ

احلمراِء« و»موري من هذه ال�ضاعة« و»ح�رشة 

املوري« و» البخ������ارا« و»اإىل ال�ضاعر املغربي 

عم������اَل جميَعها تعّرُ عن  �رشب������ي« اإن هذِه الأ

أكوَن  رغبٍة يف التق������رِب من العرِب، ويف »اأن ا

أتوغُل يف �ضميميِتِهم، واأقب�ض  �ضديقاً لهم، ا

على �رِش حياِته������م العجيبِة«. ولكن التذبذَب 

بني احتق������اِر »املوري« على �ضعي������ِد الواقِع، 

وبنَي الجنذاِب اإىل �ضورِته الذهنيِة املفخمِة، 

ي�ضوُد جميع �ضفحاِت كتاِبه »يومياُت �ضاهٍد 

على حرِب اأفريقيا«.

أتذك������ُر بغمو�ضٍ كيَف  يقوُل األرك������وُن: »ا

أواَن الطفول������ِة، دائ������َم التخيِل حلياِة  كنْ������ُت، ا

أبناِء حممٍد واأحف������اِدِه على نحٍو  امل�ضلم������نَي وا

. ولقد كان������ت كتُب التاريِخ  دقي������ٍق وم�ضخ�ضٍ

 ،
ٍ
واأو�ضاُف الرحال������ِة، وما تت�ضمنُُه مْن ر�ضوم

تقدُمه������م يل عل������ى النح������و ذاِت������ِه يف ثياِبهم 
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، ووجوِهه������م ال�ضمراِء،  النا�ضع������ِة البيا�������ضِ

ونظراِته������م الالهب������ِة، وحلاُه������م الفاحم������ِة 

ال�ض������واِد، وجل�ضِته������م املرتخي������ِة املرتاح������ِة، 

وحياِته������م ال�ضهلِة، وطبائِعه������م اجلانحِة اإىل 

ال�ضهوِة، و�ضطوِح بيوِتهم البي�ضاِء واأعمدِتها 

ثريي������ِة ومتكاآِتهم البي�ض������اِء، ونوافرِي املاِء  الأ

يف البي������وِت، والن�ضوِة ال�ضامت������اِت، وامل�ضاكِن 

العامرِة بالهدوِء وال�ضلِم، واملناخاِت امل�رشبلِة 

حالِم وامل�رّشاِت والرعِب«  بالأ

ويق������وُل يف مكاٍن اآخَر: »ما كاَن امل�ضلمون 

ليزيدوا على مئِة فار�ٍض ومع ذلك فقد كانوا 

أب������داً مل اَر رجالً مبثِل  ميل������وؤوَن ال�ضهَل كلَُّه. ا

ناق������ِة وهذه الفتنِة.  ه������ذِه الر�ضاقِة وهذه الأ

كانت جياُده������م ت�ضهُل وت������دوُر وتتفرُق من 

جديٍد، وجتتاُز م�ضافًة �ضا�ضعًة يف ملِح الب�رِش، 

أ�ضبَه ما  خ�رِش ا تروُح وتاأتي فوَق الع�ض������ِب الأ

تكوُن بنوار�������ضَ حملقٍة ف������وَق البحِر. وكانت 

برانُ�ض املورينَي البي�ض������اءُ، تتموُج يف الهواِء 

أبناءُ ال�ضح������راِء هوؤلِء يفردون  كم������ا لو كاَن ا

اأجنحتَهم العري�ضَة للقاِئنا. يا لَها مْن لوحة 

ٍرائع������ٍة ويالَُه من م�ضه������د ل بدَّ واأن يكوَن قد 

حلَم ب������ه طوياًل كُل من اغت������َذْت خميلتُُه من 

�ضاطرِي ال�رشقيِة«.  الأ

ن ن�ضيَف اأن   لأ
َ
وي�ضيُف األركون »ل داعي

هوؤلِء العرَب، املده�ضنَي بقاماِتهِم املم�ضوقِة 

وثياِبهم املتمّوجِة وخيوِلهم اخلاطفِة ال�رشعِة 

عجاَب  يث������ريوَن الإ أ�ضلحِته������م العجيبِة، ل  وا

أي�ضاً.  آخ������َر ا َفَح�ْض������ُب، بَْل اإنَّ هن������اَك �ضيئاً ا

طَر اخلارجيَة وتلطُف من  فامل�ضافُة تذيُب الأ

 .» خ�ضونِة الزوايا وحتفُز على التاأمِل ال�ضاعريِّ

أم������ا عن قرٍب، فيقوُل لنا اآلركوُن نف�ُضه »اإن  ا

أكرَث  هوؤلِء امل�ضلمنَي يث������ريوَن النفوَر والتقزَز ا

مما يبعثوَن على الهتم������اِم. اإنَُّهم يف الواقِع 

اأكرثُ فقراً وحرماناً من اأن ي�ضطلعوا بالدوِر 

�ضطورةُ«. اإل  التقليدي الذي متنُحهم اإياه الأ

اأن اإخال�َض الكاتِب للحقيق������ِة يدفُعُه للقوِل 

أنا�ض������اً هم على ه������ذه الدرجة م������ن النبِل  »ا

عجاَب«. واجلماِل والعَظمِة ي�ضتحقون الإ

وعلى الرغِم من قياِم املوجِة الرومان�ضيِة 

�ضواِء من  وروبيِّ بت�ضليِط الأ وال�ضت�������رشاِق الأ

جديٍد عل������ى الفرتِة الت������ي عا�َضها العرُب يف 

�ضباَن ق������د وا�ضلوا طيلَة  ندل�ِض، ف������اإن الإ الأ

القرِن التا�ضَع ع�رَش النظَر اإىل الرتاِث العربِي 

 ملوٍن، وكُعن�رٍش 
ٍ

ندل�ِض ك�ض������يٍء غرائبي يف الأ

 على اجلذِع امل�ضيحيِّ الغربيِّ الذي 
ٍ
غريٍب نام

انتهى اأخ������رياً اإىل برِتِه وا�ضتبعاِدِه. اإن التطوَر 

ال������ذي عرَفتُْه الدرا�ض������اُت العربيُة  البطيَء 

يف اإ�ضبانيا م������ن جهٍة، واملقارب������َة التاريخيَة 

َمها اأمريكو  أِة التي قدَّ الثقافيَة ال�ضديدةَ اجلرا

  Americo castro من جهٍة 
)13(

كا�ض������رتو

ثانيٍة ق������د ك�ضفا عن ه�ضا�ض������ِة احُلَجِج التي 

 عنَد امل�ضت�رشقنَي 
ُّ
دبي ي�ضتنُد اإليها التحليُل الأ
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وروبي������نَي ب�ضكٍل عام. واإن كتاَب  �ضبان والأ الإ

 Huellas del» ض������الِم� آث������اُر الإ كا�ض������رتو »ا

آفاقاً جديدًة وثريًة لدرا�ضِة  Islam  قد فتَح ا
�ضبان. اإن  دباِء وامل�ضت�رشق������نَي الإ موؤلف������اِت الأ

التقاَء اأفكاِر هذا املفكِر )كا�ضرتو( مع اأفكاِر 

 Asin  آ�ضني بالثيو�������ض مفك������ٍر اآخَر ه������و ا

كرُ يف تو�ضيِع  Palacios كان ل������ه الف�ضُل الأ
وروبي������ِة حلقبِة الوجوِد  حق������ِل الدرا�ضاِت الأ

العربيِّ يف اإ�ضبانيا.

لقد كان »كا�ض������رتو« يوؤمُن دائماً بح�ضوِر 

لهاِم العربيِّ وراَء اأعم������اٍل كثريٍة. وبف�ضِل  الإ

اأمثال »ليفي  اأبحاِث م�ضت�رشقنَي مرموق������نَي 

آ�ض������ني بالثيو�ض«، اأ�ضبَح   و»ا
)14(

بروفن�ض������ال« 

طروحِة العتيقِة  من ال�ضعِب الدفاُع ع������ن الأ

ياِم والتي تقوُل باأن  والتي تهاَوْت مع م������رِّ الأ

العرَب وامل�ضلمنَي مل ميار�ضوا غرَي تاأثرٍي عابٍر 

�ضبانيِة. على الثقافِة الإ

�ضبايَن حتلياًل  واإذا حلْلنا ال�ضت�������رشاَق الإ

�ضب������اَن َقِد اهتموا  واقعياً فاإنن������ا جنُد اأن الإ

�ضالميِة فعاًل، فاأن�ضاأوا  بالثقافِة العربي������ِة الإ

 
َ
�ضباب والدوافع كرا�ضي بغ�ض النظر عن الأ

أن�ض������اأوا  اللغ������اِت ال�رشقي������ِة يف جامعاِته������م وا

املكتباِت الت������ي ت�ضُم املخطوط������اِت العربيَة 

ومطاب������َع خا�ض������ًة لطباعة الكت������ِب العربيِة 

واملخطوطاِت املحققة والتي ُدِر�َضْت ِمْن ِقَبِل 

اإ�ضباَن، وكذل������ك جنُد جمالٍت  م�ضت�رشق������نَي 

ا�ضت�رشاقيًة متخ�ض�ضًة وجمموعاٍت عربيًة.

�- كرا�ضي اللغات ال�رضقية: 

- جامعة �ضلمنكة: تاأ�ض�َضْت �ضنَة 1227م 

أوُل جامعٍة َخ�ض�ض������ْت كر�ضياً للغاِت  وه������ي ا

ها جممُع فيينا اأحَد املراكِز  ال�رشقيِة وقد عدَّ

ربعِة الهامِة يف اأوروبة، فا�ضتملَْت  العلميِة الأ

على خم�ضة وع�رشي������َن كر�ضياً منها اليونانية 

والعرية والعربية، وما زالت يف اّطراٍد حتى 

بلَغ������ْت يف القرِن ال�ضابَع ع�رَش �ضبعنَي كر�ضّياً، 

ل�ضبعِة اآلِف طالٍب.

خرى التي خ�ض�َضْت  ومن اجلامع������اِت الأ

 لدرا�ضِة اللغاِت ال�رشقيِة:
َ
كرا�ضي

�ضن������َة  تاأ�ض�َض������ْت  اإ�ضبيلي������ة:  جامع������ة   -

1254م.

- جامعة باملا: تاأ�ض�َضْت �ضنَة 1280م.

- جامعة لرييدا: تاأ�ض�َضْت �ضنَة 1300م.

�ضن������َة  تاأ�ض�َض������ْت  بر�ضلون������ة:  - جامع������ة 

1450م.

- جامعة بلن�ضية: تاأ�ض�َضْت �ضنَة 1474م.

- جامع������ة �رشق�ضط������ة: تاأ�ض�َض������ْت �ضن������َة 

1474م. 

- جامعة مدريد: تاأ�ض�َضْت �ضنَة 1508م. 

�ضن������َة  تاأ�ض�َض������ْت  - جامع������ة غرناط������ة: 

1540م.



�سباين ال�ست�رشاق الإ

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  742010

- جامع������ة �ضنتياج������ودي كومبو�ضتي������ال: 

تاأ�ض�َضْت �ضنَة 1544م. 

أوبيدو: تاأ�ض�َضْت �ضنَة 1557م. - جامعة ا

- جامع������ة للغون������ة: تاأ�ض�َض������ْت �ضن������َة 

1950م. 

وبع������د اأن وهنَْت ال�ضالُت ب������ني اإ�ضبانيا 

والع������رِب، وَقلَّْت العنايُ������ة بالعربيِة ن�ضَط لها 

َع  امللُك كارلو�ض الثالث  )1716-1788(، فو�ضَّ

�ضكوريال  َم مكتبَة ديِر الأ املكتب������َة امللكيَة ونظَّ

أن�ضاأَها امللُك فيليُب الثاين نا�رشُ  التي كاَن َقْد ا

التوراِة يف �ضبعِة جملداٍت، وجعَل من معرفِة 

العربيِة مرراً لرتقي������ِة املوظفنَي، وا�ضتدعى 

�ضباَن  ������َع الإ رهباناً موارن������ًة من لبناَن، و�ضجَّ

على الت�ضلِع يف اللغِة العربيِة ون�رِش تراِثها.

وِل م������ن القرِن  أواخ������ِر الن�ض������ِف الأ ويف ا

أُ�ضِل������َح �ضاأُن اجلامعاِت فعاَدِت  التا�ضَع ع�رَش ا

أف������اَد طالبُها من  َر�ُض ر�ضمياً، وا العربي������ُة تُدَّ

أو  خمطوطاِته������ا الغنيِة يف املكتب������اِت العامِة ا

اخلا�ضِة، فن�رشوا الكثرَي منها، متناً وترجمًة 

ندل�ِض  وت�ضنيف������اً، لكل مالَُه عالقٌة بتاريِخ الأ

وجغرافَيِته������ا وتراج������ِم رجاِله������ا وعلوِمه������م 

آداِبهم وفنوِنهم. وا

داِب اليوَم كر�ضياِن  ويف جميِع كلي������اِت الآ

خ������ُر للعربيِة يَختاُر  اأحُدهم������ا لليونانيِة والآ

الطالُب احَدُهَما، ويتخرُج منها بعد �ضنَتنِْي. 

ويتوف������ُر حالي������اً يف ث������الِث جامع������اٍت ه������ي 

جامعاُت: مدري������د وبر�ضلونة وغرناطة ق�ضٌم 

للغ������اِت ال�ضاميِة يق�ضي في������ه الطالُب ثالَث 

�ضنواٍت للتخ�ض�������ضِ ويناُل منه املاج�ضترَي ثم 

الدكتوراةَ. وهناك اأق�ضاٌم للم�رشِق يف جامعاِت 

أوتونوما، ومر�ضيه، ومالقة. ويف عاِم 1974م  ا

�ضدَرْت قوان������نُي تنظيِم اجلامعاِت، فو�ضَعِت 

اللغَة العربي������َة يف ق�ضِم اللغاِت احلديثِة مثِل 

يطاليِة. ملانيِة والإ جنليزيِة والأ الفرن�ضيِة والإ

ويُ�ض������اُف اإىل اجلامعاِت: ق�ض������ٌم خا�ٌض 

بالعربي������ِة العامي������ِة واملغربي������ِة يف مدار�������ضِ 

التجارِة، وتبلُغ نحَو خم�ضنَي مدر�ضًة يف ُمُدِن 

أن�ِضئَْت مدر�ض������ٌة للدرا�ضاِت  اإ�ضباني������ا. وق������د ا

أحُِلَق بها  العربيِة يف مدري������َد �ضنة 1933م، وا

بح������اِث يف مدريَد وغرناطَة، ثم  مركزاِن لالأ

بحاِث العلميِة  على لالأ اأدجَمْت يف املجل�ِض الأ

أُطِلَق عليه������ا »معهُد اأ�ضني  �ضن������ة 1939 م، وا

 
َ
على للدرا�ضاِت العربيِة«. ويتب������ُع املجل�َض الأ

بح������اِث العلمي������ِة مبدريد كٌل م������ْن معهِد  لالأ

الدرا�ضاِت  ومعه������ِد  فريقيِة،  الأ الدرا�ض������اِت 

�ضالِم  ال�ضيا�ضي������ِة، وفيه ق�ض������ٌم لدرا�ض������ِة الإ

ل�ضِن  املعا�رِش. ويف مدري������َد توجُد مدر�ضُة الأ

العليا، وفيها ق�ض������ٌم للعربيِة واملعهِد امل�رشيِّ 

�ضالمي������ِة، ويف �ضلمنكَة يوجُد  للدرا�ضاِت الإ
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أَهُ اجلرناُل  أن�ضا املعهُد املاروينُّ اللبناينُّ الذي ا

فرانكو �ضن������َة 1946 م. وقد َعَم������َدْت وزارةُ 

�ضباني������ُة اإىل م�ضاعف������ِة كرا�ضيِّ  املع������ارِف الإ

ْت  اللغ������ِة العربي������ِة يف جامعاِتها، كم������ا اأعدَّ

لتدري�ِضها يف املدار�������ضِ الثانويِة.  م�رشوع������اً 

�ضبانيِة  ويف تطواَن التي تخ�ض������ُع لل�ضيادِة الإ

أ�ضاتذِته  جند معهَد الدرا�ضاِت املغربيِة، ومن ا

مو�ضى عبود اللبناين م�ضنُف كتاِب القواعِد 

َ يف مدريَد �ضنَة 1956م،  العربيِة الذي نُ�������رشِ

ومعاه������َد للمو�ضيق������ى والفن������ون الت�ضكيلية، 

أ�ضاتذِته  ومعهَد اجلرنال فرانك������و، وكان من ا

أبو  ألفرد الب�ضتاين اللبناين ثم مواطنُه جنيب ا ا

آداِبها  أ�ضتاُذ اللغ������ِة العربيِة وا ملحم جريدي ا

يف جامعة كومبلوتن�ض مبدريد، وهو �ضاحُب 

أربعَة ع�رَش م�ضنفاً بني موؤلٍَّف وُمرتَجم. ا

ويف ع������ام 1954م تاأ�ض�������ض يف مدري������َد 

َع له   للثقافة، ثم ُو�ضِ
ُ
�ضبايُن العربي املعهُد الإ

قانوٌن خا�ٌض وميزاني������ٌة م�ضتقلٌة �ضنَة 1975 

أُنْ�ِض������َئ له مراكُز يف طنج������َة، والرباِط،  م، وا

�ضكندريِة، وعماَن،  واجلزائِر، والقاهرِة، والإ

أنقرةَ. وبريوَت، ودم�ضَق، وبغداَد، وا

و�َض������َدَر عن املعهِد دي������واٌن لل�ضاعر نزار 

َم لرتجمِتِه  « َقدَّ قباين بعنوان »ق�ضائُد احلبِّ

�ضبانيِة امل�ضت�رشُق بدرو مارتينث، وترجمَة  الإ

رياِف« لتوفيق احلكيم،  »يومياِت نائٍب يف الأ

وجمموعًة ق�ض�ضيًة لنجيب حمفوظ.

�- املكتبات ال�رضقية:

 Biblioteca ضكوريال� - مكتبة االأ

:del Escorial
أل������ٌف   تاأ�ض�َض������ْت �ضن������َة 1557م وفيه������ا ا

، جمَعه������ا امللُك 
ٍ

وت�ضعمئ������ُة خمط������وٍط عربي

ندل�ضيِة  فيليب الث������اين من بقايا املكتب������ِة الأ

أُ�ضيَفْت اإليها �ضنَة  �ضالميِة بغرناطَة. ث������م ا الإ

1614م ع�������رش مكتبُة مولي الث������اين زيدان 

اأح������ِد �ضالطنِي املغ������رِب، وقد بلَغ������ْت ثالثة 

، ويف عاِم 1671م �ضبَّ 
ٍ

اآلِف خمطوٍط عربي

�ضكوريال التَهَم جزءاً كبرياً من  حري������ٌق يف الأ

ألٍف  كتِبه������ا، ومل ينُج من الكتِب العربيِة �ضوى ا

وت�ضعمئِة خمطوٍط.

ِب ميخائيل الغزيري  وق������د ُعِه������َد اإىل الأ

املاروين اللبن������اين بت�ضنيفها �ضن������َة 1749م، 

ف�ضنفها عل������ى ح�ض������ِب مو�ضوعاِتها جملداً 

أل������ٍف وثمامنئة وثالثٍة  جملداً من واحٍد اإىل ا

وخم�ض������نَي وا�ضف������اً كَل جمل������ٍد عل������ى حدِة 

أين:  بالعربي������ِة والالتيني������ِة، فوقَع������ْت يف جزا

أربٍع وخم�ضنَي �ضفحًة،  ول يف خم�ضمئ������ة وا الأ

خر يف مئتنِي واثنت������ني وثالثني �ضفحًة.  والآ

أ�ضماِء  خري مب�������رشٍد عامٍّ ع������ن ا وق������د ذيل الأ

املوؤلفنَي، ون�رَشه������ا يف مدريَد �ضنَة )1760- 

�ضبانية  70( بعنوان: فهر�ض املكتبة العربية الإ
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 Biblioteca Arabica �ضكوري������ال  الأ يف 

أُ�ضيَف  Hispana Escurialensis –  ثم ا
اإىل املكتبِة خم�ضُة اآلِف جملٍد باأمٍر ملكيٍّ �ضنَة 

ألٍف وثمامنئٍة و�ضٍت و�ضبعنَي. ا

هرتوي������ج  ق�ض������َد  1880م  ع������اِم  ويف 

�ضيويِة يف  ديرنبورج اأحُد اأع�ضاِء اجلمعيِة الآ

باري�ض – اإ�ضباني������ا يف مهمٍة علميٍة، فاغتنم 

الفر�ض������َة لدرا�ضِة املخطوط������اِت العربيِة يف 

�ضكورياِل وحتقيِق فهر�ِض الغزيري  مكتبِة الأ

وَل من  �ضاف������ِة اإليه. وقد ن�������رَش اجلزَء الأ والإ

�ضكورياِل  فهر�ِض������ِه بعن������وان: خمطوط������اُت الأ

العربي������ِة، متناولً بالو�ض������ِف املخطوَط رقم 

واحد اإىل �ضبعمئٍة وثمانيٍة، فوقَع يف خم�ضمئٍة 

وخم�ٍض وع�رشيَن �ضفحًة ون�رَش اجلزَء الثايَن 

م������ن املخطوط من رقم �ضبعمئ������ٍة وت�ضعٍة اإىل 

�ضبعمئٍة وثمانيٍة وخم�ضنَي، يف اإحدى وثمانني 

�ضفحًة.

ويف عام 1924 ُعِهَد اإىل ليفي بروفن�ضال 

أرملِتِه،  باإمتاِم فهر�������ضِ ديرنبورج مبوافق������ِة ا

أقاَم فيها  �ضكوري������ال وا فذه������َب اإىل مكتبِة الأ

م������دًة، وا�ضتخل�������ضَ من ُج������ذاذاِت ديرنبورج 

فهر�ضاً جديداً حقَقُه واأ�ض������اَف اإليِه، ون�رَشهُ 

بعن������وان: »اجل������زءُ الثالُث م������ن خمطوطاِت 

�ضكوري������ال العربي������ِة«، واأوُل خمطوٍط كان  الأ

ألف������اً ومئتني وخم�ضًة و�ضت������ني واآخُرهُ  رقُمه ا

ألٌف و�ضتمئٌة وثالثٌة وثالثوَن،  خمطوٌط رقُمُه ا

وي�ضتمُل على العلوِم الدينيِة واجلغرافيا. اأما 

أولُه رقم  الق�ضُم الباقي من اجل������زِء الثاين وا

�ضبعمئة وخم�ض وثمانون واآخره األف و�ضتمئة 

واثنان وثالثون – فيتن������اوُل الطَب والتاريَخ 

جزاءُ  والريا�ضياِت والق�ضاَء، ونُ�رِشَْت هذِه الأ

أنيقٍة،  الثالث������ُة يف ورٍق �ضقي������ٍل، وطباع������ٍة ا

تت�ضم������ن ا�ضم الكتاِب وا�ض������م موؤلِفِه، وتاريخ 

ِه،  وفاِت������ه وكتابت������ه، ومو�ضوعه، ون������وع خطِّ

أبعادها وعدد �ضطوِرها.  وعدد �ضفحاِت������ِه، وا

ثم َو�َض������َع الدكتوُر رين������و فهر�َض خمطوطاِت 

�ضكوري������ال وفق ج������ذاذاِت ديرنبورج بعد  الأ

أين ) باري�ض  حتقيِقها وتكميِلها ف�ضدَر يف جزا

1939 – 41(. وت�ضتم������ُل املكتب������ُة اليوَم على 

ألٍف وت�ضعمئِة  أربع������ِة اآلِف كتاٍب مطب������وٍع، وا ا

 ،
ٍ
، و�ضبعمئِة خمطوٍط يوناين

ٍ
خمطوٍط عرب������ي

ألفنِي و�ضتٍة وثمانني خمطوطاً لتينياً وثالثٍة  وا

و�ضبعنَي خمطوطاً عرياً.

- مكتبة مدريد الوطنية: 

تاأ�ض�َضْت �ضنَة 1716م، َو�َضَع جينُي روبل�ض 

فهر�ض������اً ملخطوطاِتها العربي������ِة، يف ثالثمئٍة 

أربع وثالث������ني �ضفحًة، مع م�������رشٍد باأ�ضماِء  وا

املوؤلفنَي والنُ�ّضاِخ والُكتِب، و�ضَف فيه �ضتُمئٍة 

ألٍف  َ يف مدريَد �ضنَة ا و�ضَت خمطوطاٍت نُ�������رشِ

وثمامنئٍة وت�ضٍع وثماننَي.

بحاث العلمية:  - مكتبة جمعية االأ

أويثى فهر�ضاً  و�ض������َع األركون وبالنثي������ة وا
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عجميِة، يف ثالثمئٍة  ملخطوطاتها العربية والأ

وع�رشيَن �ضفحًة ن�رش يف مدريَد �ضنة 1912م، 

بحاِث  على لالأ ْت املكتبُة اإىل املجل�ِض الأ ثم �ُضمَّ

العلميِة �ضنة 1940م.

�ضبانية ال�ضابقة  قامة االإ - مكتبة االإ

بتطوان: 

تاأ�ض�َض������ْت �ضن������َة 1939م وو�َض������َع فهر�َض 

وىل »اأميليو لفوانتى  خمطوطاِتها العربيِة الأ

اي القنط������رة« ونُ�رِشَ يف مدريَد �ضنَة 1869م، 

ثم �ضنَفْت اأمانُة املكتبِة فهر�ضاً عاماً فا�ضتمَل 

 منُه على خم�ضِة اآلٍف و�ضتمئٍة 
ُ
الق�ضُم العربي

وخم�ض������نَي كتاباً و�ضبعمئ������ٍة و�ضبعٍة وخم�ضنَي 

خمطوط������اً ومئتني واثنني وخم�ض������نَي جملداً 

مطبوعاً يف املطبعِة احلجريِة بفا�َض. ويتكوُن 

ألف������اً وثمامنئٍة  الفهر�������ضُ م������ن �ضبعَة ع�������رَش ا

وخم�ٍض وع�رشيَن ج������ذاذًة منها خم�ضُة اآلٍف 

وثماٍن وخم�ضنَي باأ�ضماِء املوؤلفنَي وثالثِة اآلٍف 

أربعِة  أربٍع و�ضبعنَي بعناويِن الكتِب وا أربعمئٍة وا وا

اآلٍف وثالثمئٍة وت�ضٍع وخم�ضنَي بح�ضب املواد 

رقام  أربعنَي بح�ضب الأ أربٍع وا أربع������ِة اآلٍف وا وا

ونُ�رِشَ يف تطواَن �ضنَة 1952م.

واملعاه���د  اجلامع���ات  مكتب���ات   -

واملراكز وجممع التاريخ: 

ول������كٍل منها فهر�������ضٌ خا�ٌض وق������ْد و�ضَع 

فهر�َض املخطوطاِت العربيِة بجامعِة غرناطَة 

»املج������رو كاردينا�ُض« �ضن������َة 1890م ونُ�رَش يف 

آ�ضني بالثيو�ض«  باري�َض �ضنَة 1894م وو�ضع »ا

فهر�َض املخطوطاِت العربيِة يف غرناطة �ضنَة 

1912م. 

ه������ذا خ������ال املكتب������ات اخلا�ض������ة لكباِر 

أمث������ال: جاينجو�ض وكوديرا  امل�ضت�رشقني من ا

وريبريا واأ�ضني بالثيو�ض، وغريهم.

3- املتاحف ال�رضقية: 

متحف معه������د بلن�ضية دي دون خوان يف 

أو�ضما« الوزيُر  أ�ض�َضُه الكون������ُت »دي ا مدريد: ا

آثاره: معلوماٌت عن القي�ضاين  الكات������ُب، ومن ا

يف ثالث������ِة جمل������داٍت نُ�رِشَ يف مدري������َد �ضنَة ) 

.)11-1906

4- املطابع ال�رضقية:

 Editorial مطبع���ة ماي�ض���رتي -

 :Maestre، Madrid
أُن�ِضئَْت يف مدريَد �ضنَة 1900م ا

- مطبع���ُة املعهِد امل�رضِي للدرا�ضاِت 

�ضالميِة:  االإ

أُن�ضئَْت يف مدريَد �ضنة 1953م  ا

�- املجالت ال�رضقية: 

- اأفريقيا: 

تاأ�ض�َضْت يف مدريَد �ضنة 1913م وتوقَفْت 

عن ال�ض������دوِر �ضن������َة 1917م، ث������م ا�ضتوؤنَف 

�ضدوُرها �ضهريًة منُذ عام 1942م.

امل�ضت�رضق���ني  جمعي���ة  ن����رضة   -

�ضبان االإ
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ندل�س: - االأ

أُ�ِض�َضْت يف مدري������َد �ضنَة 1933م وت�ضدر  ا

مرت������ني يف ال�ضنِة ع������ن معاه������ِد الدرا�ضاِت 

العربيِة يف غرناطَة.

الدرا�ض���ات  معه���د  كرا�ض���ات   -

فريقية االأ

 ال������ذي تاأ�ض�َض يف مدريَد �ضنَة 1945م ثم 

اأعيَد تاأ�ضي�ضُه �ضنَة 1958م. 

الدرا�ض���ات  معه���د  حمفوظ���ات   -

فريقية:  االأ

تاأ�ض�َضْت يف مدريَد �ضنَة 1947م وت�ضدر 

أربَع مراٍت يف ال�ضنِة. ا

- جملة مدينة اهلل.

فريقية  - كرا�ضات معهد الدرا�ضات االأ

وال�رضقية 

تاأ�ض�ض يف مدريَد �ضنة 1951م.

 :Tamuda متودا -

تاأ�ض�َضْت يف تطواَن �ضنَة 1953م، وتوقفت 

ثم �ضَدَرْت با�ضم ه�ضبريي�ض – متودا

- �ضحيفة املعهد امل�رضي للدرا�ضات 

�ضبانية:  �ضالمية بالعربية واالإ االإ

تاأ�ض�َضْت يف مدريَد �ضنة 1953م.

أربعنَي كتاباً منها:  وق������د �ضدَر عنها نحو ا

يام، و�ضب������ُع ق�ض�ضٍ  اجل������زءُ الثالُث م������ن الأ

م�رشية، و�ضهرزاد.. اإلخ وكلها مرتجمة.

وروبي:  - ال�رضق االأ

تاأ�ض�ضْت يف مدري������َد �ضنَة 1956م ت�ضدُر 

مرتنِي يف ال�ضنة 

آة. - املرا

�ضبايِن. - حمفوظاُت الفِن االإ

- اأعماُل موؤمتِر الدرا�ضاِت العربيِة.

- اأعماُل موؤمت���ِر الدرا�ضات العربيِة 

�ضالميِة. االإ

- حولياُت معهِد الدرا�ضاِت العربيِة.

- منوعاُت درا�ضاٍت عربيٍة وعربيٍة.

يُ�ض������اف اإليها من املج������الِت التي تعنى 

بالثقافِة ال�رشقيِة:

- ن����رضُة املجم���ع امللك���ِي للتاريِخ يف 

مدريَد.

داِب يف  - ن����رضُة املجم���ِع امللك���ِي ل���الآ

بر�ضلونَة.

- الن�رضُة الدوليُة للتاريِخ والعلوِم.

- اإ�ضبانيا. وَت�ضدُر يف مدريَد. 

- امُللُك وت�ضدُر يف قرطبَة.

يف  وت�ض���دُر  الفل�ضف���ِة  جمل���ُة   -

مدريَد.

وت�ض���دُر يف  التيموت���اوُي  العل���ُم   -

�ضلمنكَة.

- الفكُر وت�ضدُر يف مدريَد. 

- الدرا�ض���اُت الفل�ضفي���ُة وت�ض���دُر يف 

�ضنتندَر.
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جملُة املكتباِت واملتاحِف وت�ضدُر يف 

مدريَد.

املجموعات العربية:

�ضكورياِل  مل يُنْ�رش من خمطوطاِت مكتبِة الأ

أ�ضهُرها جمموعُة  العربيِة �ضوى ب�ضِع ع�رشاٍت، ا

 Biblioteca ضباني������ِة� املكتب������ِة العربي������ِة الإ

Arabico-Hispana، وق������د توىل ن�رَشها 
ها، ف�ضدَرْت  كوديرا وعاونَ������ه ريبريا يف بع�ضِ

وُل والثاين: كتاُب  يف ع�رشِة اأجزاَء، اجلزءُ الأ

: علماِئهم  ندل�������ضِ أئمِة الأ ال�ضل������ِة يف تاريِخ ا

أدباِئهم لبن ب�ضكواَل  وحمدثيهم وفقاِئه������م وا

أربعمئٍة  أل������ٍف وا يف جملَديْ������ِن يحتوي������اِن على ا

أربعنَي ترجمًة، يف �ضتمئٍة وخم�ضنَي �ضفحًة،  وا

ألٍف  ما عدا الفهار�َض، وقد ن�رَشهُ كوديرا �ضنَة ا

وثمامنئٍة وثالٍث وثماننَي.

واجلزءُ الثالُث �ضَم كتاَب بغيِة امللتم�ِض يف 

ندل�ِض علماِئها و�ضعراِئها  تاريِخ رجاِل اأهِل الأ

وذوي النباهِة فيها، لل�ضبى القرطبي يحتوي 

ألٍف وخم�ضمئة وخم�ٍض وت�ضعنَي ترجمًة  على ا

يف خم�ضمئة واثنتني وثالثنَي �ضفحًة، ما عدا 

ألٍف  الفهار�َض، ن�������رَشه كوديرا وريب������ريا �ضنَة ا

وثمامنئة وخم�ٍض وثماننَي. 

واجلزءُ الرابُع �ض������مَّ املعجَم يف اأ�ضحاِب 

باِر  أبو علي ال�ضفدي لبِن الأ ماِم ا القا�ضي الأ

يحتوي على ثالثمئة وخم�َض ع�رشة ترجمًة، 

أربٍع وع�رشيَن �ضفحًة، ما عدا  يف ثالثمئ������ة وا

الفهار�َض، ن�رَشهُ كوديرا وريبريا �ضنَة 1886م 

وف�ضت. أُعيَد ن�رشُهُ بالأ وا

واجل������زءاٍن اخلام�������ضُ وال�ضاد�������ضُ �ضّما 

باِر يف جملَديِْن  التكملَة لكتاِب ال�ضلِة لبِن الأ

ِ ومئٍة وخم�ٍض وع�رشيَن  ْ
ألَف������ني يحتوياِن على ا

ترجمًة، يف �ضبعمئة و�ضٍت وخم�ضنَي �ضفحًة، 

ن�رَشهُ كودي������را �ضنة )1887م-1898م(، ون�رَش 

ركوُن، وجونثاليث بالنثيه قطعًة ثانيًة منُْه  الأ

ألفردبل وحممد  يف مدريَد �ضن������َة 1915 م، وا

بن �ضنب قطعًة ثالثًة منه، نُ�رِشَْت يف اجلزائر 

�ضنَة1920 م.

ا تاريَخ  واجل������زءان ال�ضابُع والثام������ُن �ضمَّ

ألٌف  ندل�ِض لبن الفر�ض������ي وفيه ا علم������اِء الأ

ندل�ِض،  ألَفها م�ضلمو الأ أربعمئُة عنواِن كتاٍب ا وا

ألٍف و�ضبعمئة و�ضٍت  يف جملَديِْن يحتوياِن على ا

أربعٍة وثالثنَي  و�ضتني ترجم������ًة يف خم�ضمئة وا

�ضفحًة، ما عدا الفهار�َض، ن�رَشهُ كوديرا �ضنَة 

1891م. ثم اأعيد ن�رشُ ال�ضلِة لبِن ب�ضكوال، 

باِر، وتاريُخ  والتكملُة لكتاِب ال�ضل������ِة لبِن الأ

ندل�ِض لبِن الفر�ضي يف القاهرِة. علماِء الأ

ا فهر�ْضَت  واجلزءان التا�ضُع والعا�رشُ �َضمَّ

م������وِي عن  �ضبيلِي الأ أب������و بك������ٍر الإ م������ا رواهُ ا

أربعمئة وثالٍث  �ضيوخ������ه، يف جملَديِْن، م������ْن ا

و�ضتنَي �ضفحًة وقد ن�رَشهُ كوديرا وريبريا �ضنَة 

1895م، واأعيد ن�رشُهُ يف بريوَت �ضنَة 1963م. 
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�ضبيلي مَت������ْت جمموعُة املكتبِة  وبفهر�ضت الإ

أُعيَب عليها حتريٌف  �ضبانيِة. ولئن ا العربيِة الإ

و�َضْقٌط فيه������ا فاإنهما يُغتَفراِن لها اإىل جانِب 

العنايِة بطبِعها وتنظيِم فهار�ِضها.

اجل���راِل  معه���ِد  من�ض���وراِت  وم���ْن 

فرانكو يف تطواَن: 

�ضرِي للوزير  رحلُة الوزيِر يف افت������كاِك الأ

حممِد بِن عبد الوهاِبِ الغ�ضايِن متناً وترجمًة 

اإ�ضباني������ًة، يف مئتني واثنتنْي وثماننَي �ضفحًة، 

وكت������اُب نب������ذِة الع�رِش يف اأخب������اِر ملوِك بني 

ألفريُد الب�ضتايُن  �ضت������اُذ ا ن�رش، وقد حقَقُه الأ

َم له وعلََّق عليه  على عدِة خمطوط������اٍت، وقدَّ

وو�ضَع فهار�َضُه ونُ�رِشَ يف مدينِة العرائ�ِض �ضنَة 

1940م، وكتاُب الكلياُت لبِن ر�ضٍد، وقد قدَم 

ألفري������ُد الب�ضتاين مبقدمٍة نُِقلَْت  �ضتاُذ ا له الأ

، اأحُدهما  ِ ْ
�ضباني������ِة، وذيلَُه بفهر�َض������ني اإىل الإ

خُر باأ�ضماِء بع�������ضِ النباِت  ملو�ضوعاِت������ه والآ

واحلي������واِن واملع������ادِن، م������ع بي������اٍن باأ�ضماِئها 

العلمي������ِة وموجٍز عن خ�ضاِئ�ضه������ا ونُ�رِشَ يف 

مدينِة العرائ�ِض �ضنَة 1941م، وكتاُب ال�رشُق 

ندل�ضيُة  العربي������ُة الأ  واحل�ض������ارةُ 
ُ
�ضالمي الإ

لليفي بروفن�ضال �ضنة 1959م.

ومْن من�ض������وراِت معهِد م������ولي احل�ضن 

يف تطواَن ديواُن يو�ض������َف الثالِث اآخِر ملوِك 

�ضتاُذ عبُد اهلل كنون مبقدمٍة  غرناطَة نَ�رشهُ الأ

وفهار�َض يف مئتنِي وت�ضٍع و�ضتنَي �ضفحًة �ضنَة 

1958م. 

�ضبان: اأ�ضهر امل�ضت�رضقني االإ

يف املراجِع التي توَف������رْت لديَّ ا�ضتطْعُت 

 م������ا يزيُد عن مئت������نِي وخم�ضنَي 
َ
أُح�ض������ي اأن ا

م�ضت�رشقاً اإ�ضبانياً عملوا يف جماِل الدرا�ضاِت 

�ضالميِة فاألف������وا الكتَب وفهر�ضوا  العربيِة الإ

�ضبانية  املخطوطاِت العربي������َة يف املكتباِت الإ

و�ضنفوه������ا ح�ض������ب موا�ضيِعه������ا، وحقق������وا 

أ�ضهِر هوؤلِء امل�ضت�رشقنَي ريبريا  بع�َضها. ومْن ا

أ�ضنُي بالثيو�ض واألركون  ُب ا اإي طراجو، والأ

ُب مورات������ا واأمريكو كا�ضرتو  اإي �ضانت������ون والأ

ومينندي������ث بي������دال وفرن�ضي�ضك������و كودي������را 

وفايكرو�ضا.. وغريُهم كثريٌ.

أ�ضل������َط ال�ضوَء على بع�ِض  أْن ا و�ضاأحاوُل ا

هوؤلِء امل�ضت�رشقنَي:

ثايدي���ن  اي  كودي���را  فران�ضي�ضك���و 

)���3م- ���9م(:

ُوِل������َد يف خونَز من اأعماِل اأراغون، وتعلَم 

الالتينيَة واليونانيَة والعريَة ثم العربيَة وقد 

ربعنَي ورحَل اإىل �ضماِل اأفريقيا حيث  جاوَز الأ

ت�ضلََّع يف العربيِة واقتنى خمطوطاٍت �رشقيًة 

نادرًة مازالَ������ْت يف جممِع التاري������ِخ مبدريَد، 

�ضبانيِة،  وجمموعًة م������ن النقوِد العربي������ِة والإ

وملا َرجَع َخلّ������َف دي جاينجو�ض على كر�ضيِّ 
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العربي������ِة يف جامعِة مدريَد ووق������َف ن�ضاَطُه 

عل������ى الدرا�ضاِت التاريخي������ِة وتقييِم الثقافِة 

�ضالميِة يف اإ�ضبانيا. وقد نَ�رَش ع�رشةَ اأجزاٍء  الإ

�ضكوريال العربيِة  من خمطوطاِت مكتب������ِة الأ

تعترُ مراجعاً هامة، وَو�َضَع اآلَف البطاقاِت 

التاريخي������ِة واجلغرافيِة فانطلَق������ْت بف�ضِلِه 

�ضباِن احلديثُة. مدر�ضُة امل�ضت�رشقنَي الإ

آثاره: ملح������ُق لك�ضِف الظن������ون )ليبزيج  ا

ندل�ضي������ة  الأ النق������ود  �ض������ك  ودور  1858م( 

)مدريد 1874م( ودرا�ضاٌت يف تاريِخ اإ�ضبانيا 

�ضالميِة من جمل������د 7 اإىل 9. وله م�ضنٌف  الإ

أف������وِل املرابط������ني واندثاِرِهم من اإ�ضبانيا  يف ا

أي������ن، وقد َردَّ فيه عل������ى دوزي الذي  يف جزا

تع�ضَب مللوِك الطوائِف على املرابطنَي. ومن 

�ضالمِي، وحدوُد  دِب الإ درا�ضاته: نه�ض������ُة الأ

ندل�َض، والكتاباُت العربيُة  موِي يف الأ الفتِح الأ

�ضبانيِة، وعلُم الفلِك يف التاريِخ  يف امل������دِن الإ

العربِي، والدنانريُ الذهبيُة العربيُة يف ايريا، 

رُث على املذهِب املالكِي، والتاريِخ العربِي  والإ

�ضبايِن، ودرا�ضاٌت عربيٌة. الإ

ريبريا طراجو ) ����- �934(: 

ول������د يف كركخنت������ه من اأعم������اِل بلن�ضيَة. 

وتعل������م العربيَة عل������ى كودي������را، وتخرَج من 

أ�ضتاذاً للعربيِة فيها،  َ ا جامعِة �رشق�ضطَة، وُعنيِّ

أ�ضتاذاً لتاريِخ ح�ضارِة اليهوِد وامل�ضلمنَي يف  وا

جامع������ِة مدريَد، ثم اعتزَل التدري�َض، وعكَف 

عل������ى التاأليِف يف بلن�ضي������َة وُعدَّ من بنِي كباِر 

علماِء الجتماِع والتاريِخ والك�ضِف عن اأ�ضِل 

وروبِي من املنابِع العربيِة.  ال�ضعِر الغنائِي الأ

آث���اره: نُ�رِشَ مبعاون������ِة كوديرا اي تايدين:  ا

�ضباني������ُة اعتب������اراً من  املكتب������ُة العربي������ُة الإ

اجل������زِء الثالِث، وه������ي ع�رشة اأج������زاء، وله: 

�ضباِن،  نُُظ������ُم التدري�������ضِ عن������د امل�ضلم������نَي الإ

واأ�ضوُل الق�ضاِء الع������ايل يف اأراغون، وتاريُخ 

الق�ض������اِء بقرطبَة للخ�ضني الق������ريواين متناً 

ندل�ضيُة،  اإ�ضباني������ًة، واملالح������ُم الأ وترجم������ًة 

ندل�ِض،  وديواُن اب������ِن قزماَن، ومو�ضيق������ى الأ

�ضبانيِة  وال�ضعراءُ اجلوالوَن، وتُْرِج������َم اإىل الإ

ندل�ِض لبِن القوطيِة وكان قد ن�رَشهُ  فت������وُح الأ

جاينجو�������ض و�ضابيدرا مع اإ�ضافاٍت من كتاِب 

مام������ِة وال�ضيا�ضِة لبِن قتيب������َة، واملو�ضيقى  الإ

�ضبانيِة،  أثُره������ا يف املو�ضيق������ى الإ العربي������ُة وا

������َف كتاب������اً بعنوان: بح������وٌث ور�ضائُل يف  و�ضنَّ

أي������ن ا�ضتم������َل على ال�ضاعِر اب������ن قزماَن،  جزا

ندل�ضيُة،  وال������ردُّ عل������ى دوزي، واملالح������ُم الأ

واأ�ضوُل فل�ضف������ِة راميوندو لولي������و، وجامعو 

�ضالميِة،  الكت������ِب واملكتب������اِت يف اإ�ضباني������ا الإ

�ضالميُة، وابن القوطيِة وتاريُخُه،  واملدار�ُض الإ

وتاريُخ املو�ضيقى، ومدر�ضُة بلن�ضيَة للخطوِط 

ندل�ضي������ُة يف الع�رِش  العربي������ِة، واملو�ضيقى الأ

الو�ضي������ِط يف اأوروبة، وتاريُخ ع������رِب بلن�ضيَة 

وعاداتُهم ونظُمه������م، والعقيدةُ امل�ضيحيُة يف 
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اللغِة العربيِة، ومرا�ضُم جنازِة عرِب اإ�ضبانيا. 

وله يف املجالِت العلميِة درا�ضاٌت ر�ضينٌة عن: 

ندل�ِض، وحوَل قلعِة  اأحواِل العرِب عنَد فتِح الأ

وُل حاكُم  طريٍف، ومعاهُد �ضالم فرناندو الأ

أبو عامر عثمان حاكُم تون�ض. نابوبي وا

-����( بالثيو����س  آ�ض���ني  ا ب  االأ

�944م(:

 ول������َد يف �رشق�ضطَة، وتخرَج من معهِدها 

الدين������ي، وتلقى العربيَة عل������ى ريبريا، ون�رَش 

خ������الِق والت�ضوِف  ر�ضالتَ������ُه عن العقيدِة والأ

�ضتاذيِة  لدى الغزايل، وبعَد فوِزِه يف امتحاِن الأ

خلََّف كوديرا على كر�ضيِّ العربيِة يف جامعِة 

خالُق  آث������اِرِه: العقي������دةُ والأ مدري������َد. وم������ن ا

والت�ضوُف لدى الغ������زايل، ومذهُب ابن ر�ضٍد 

كويني، وعني مبحيي الدين  ولهوت توما الإ

ابن عربي عناي������ًة �ضديدًة، فن�رَش عنه �ضل�ضلَة 

درا�ض������اٍت منوع������ًة منه������ا: حمي������ي الدين بن 

خالِق  �ضبانية كتاَب الأ عرب������ي، وتَْرَجَم اإىل الإ

 القرطبِي، و�ضنَف كتاباً 
ٍ
وال�ضلوِك لبِن حزم

بعنوان: املت�ضوُف ابُن عرب������ي، ون�رَش ر�ضالَة 

القد�������ضِ لبِن عربي، وكت������ب درا�ضٍة مبعاونِة 

نيكول�ض������ن عن الناحيِة املظلم������ِة يف �ضوفيِة 

ابن عرب������ي. وو�ض������َع فهر�������ضَ املخطوطاِت 

العربي������ِة يف غرناطَة، ودرا�ضًة عن ابن م�رشةَ 

ندل�ضيِة،  ومدر�ضِت������ِه، واأ�ض������ول الفل�ضف������ِة الأ

ون�������رَش كتاَب املدخِل اإىل �ضناعِة املنطِق لبن 

 ون�رَش 
ٍ
طلمو�������ض، و�ضنَف كتاباً يف اب������ِن حزم

لَُه الِف�َض������ُل يف امللِل والنَِّح������ِل متناً وترجمًة 

فكاَر الدينيَة يف  اإ�ضبانيًة، مع حتليٍل لنقِدِه الأ

ياُت  خم�ضِة اأجزاَء، و�ضن������َف كتاباً بعنوان الآ

أورَد فيه  لهيِة ا �ضالمي������ُة يف الكوميدي������ا الإ الإ

 . أدل������ًة تاريخيًة عن اأخذ دانت������ي عن املعريِّ ا

ون�������رَش حما�ضَن املجال�ِض لب������ِن العريِف، متناً 

وترجم������ًة فرن�ضيًة، ومقارنًة ب������ني ابن عباِد 

الرن������دي ويوحن������ا ال�ضليب������ي، وم�ضنف يف 

أين برَهَن فيه  »الغ������زايل والن�رشانية« يف جزا

عل������ى حتليٍل عميٍق لكت������اِب اإحي������اِء العلوِم، 

ودرا�ض������اٍت نف�ضيًة عن معن������ى كلمِة التهاُفُت 

يف م�ضنف������اِت الغزايل، وابن ر�ض������د، وكتاُب 

دِب الدينيِّ  ثاُر الجنيلي������َة يف الأ الع������ني، والآ

 يف الكوميديا 
َ
�ضالمي ث������َر الإ ، والأ �ضالميِّ الإ

 
َ
لهية، وكت������اَب احليواِن للجاحظ، والوحي الإ

�ضالم، والبياَن والتبينَي للجاحظ، ون�رَش  يف الإ

جمموع������ًة من الر�ضائ������ل يف الفل�ضفِة والطبِّ 

والعل������وِم الطبيعيِة لبِن باج������ه منها ر�ضالٌة 

يف النباِت، ون�������رَش معجماً باأ�ضماِء النباِت يف 

ِ احلادي ع�رَش والثاين  ْ
ندل�ِض يف القرنَ������ني الأ

ع�������رَش ملوؤلٍف جمه������وٍل، ونُ�رش ل������ه بعد وفاته 

لهية، وكتاُب  ق�ضُة املع������راِج والكوميدي������ا الإ

تدبرِي املتوحد لبن باجه.
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-���0( �ضانت���ون  اإي  االرك���ون 

��93م(: 

ولد يف قريٍة من اأعماِل الب�ضتي، وتخرَج 

من جامعِة مدريَد وت�ضلَ������َع يف العربيِة على 

أ�ضتاذاً  َ ا أ�ض������ني بالثيو�ض، وكان قد ُعنيِّ ِب ا الأ

للعربي������ِة العاميِة يف مدر�ضِة التجارِة مبالقة، 

 َ ويف مدر�ض������ِة التج������ارِة بر�ضلون������َة، كما ُعنيِّ

أ�ضت������اذاُ لها يف جامعِة مدري������َد، ويف جامعِة  ا

أ�ضتاذاً للعريِة يف جامعِة بر�ضلونَة،  �ضلمنكَة، وا

ويف جامعِة مدريِد.

أويثي  آثاره: َو�َضَع مع جونثاليث بالنثية، وا ا

عجميِة يف  فهر�ضاً للمخطوطاِت العربيِة والأ

بحاِث العلمي������ِة مبدريَد،  مكتبِة جمعي������ِة الأ

عجميُة املكتوبُة  وله: الن�ضو�������ضُ العربيُة والأ

، ون�رَش  بلغ������ِة العام������ِة يف مدين������ِة العرائ�������ضِ

مبعاونة جونثاليث بالنثي������ة قطعًة من كتاِب 

 يف 
ُ
�ضالمي ثُر الإ ال�ضلِة لبِن ب�ضكوال، ولَُه الأ

 
ُ
ال�ضوتيِة احلديثِة، و�رشاُج امللوِك للطرطو�ضي

متناً وترجمًة اإ�ضبانيًة، ومبعاونِة جارثيه دي 

ليناري�������ض الوثائَق العربي������َة الدبلوما�ضيَة يف 

أراغوَن حمفوظاِت مملكِة ا

ب موراتا )����-�9�0م(:  االأ

�ضكورياِل �ضابقاً. مديُر مكتبِة الأ

ن�ضاِن  آثاره: ات�ضاُل العقِل الفعاِل بالإ من ا

لب������ِن ر�ضد متناً وترجم������ًة اإ�ضبانيًة، وفهر�َض 

�ضكوريال وىل يف الأ املخطوطاِت العربيِة الأ

فايكرو�ضا: )���9-�9�0م(: 

عا�������ضَ يف بر�ضلونَة وفيها تعل������َم العربيَة 

والعري������َة، وجمَع ب������نَي الدرا�ض������اِت يف كلتا 

اللغتني، خ�ضو�ض������اً يف الفرتِة ما بني 1920 

– 1930 م.
ويف مي������داِن الدرا�ض������اِت العربيِة اقت�رَش 

�ضالِم. واهتَم  على درا�ضِة تاريِخ العلوِم يف الإ

خ�ضو�ضاً باملخطوط������اِت العربيِة والالتينيِة 

�ضبانيِة التي تندرُج يف هذا املجاِل فعكَف  والإ

على درا�ضِة املخطوطاِت املوجودِة يف »املكتبة 

الوطنية« يف مدريَد ويف »دار حمفوظات تاج 

آراغون« ومقُرها يف بر�ضلونَة. ا

ويف ع������ام 1931م اأ�ضدَر باك������ورةَ اإنتاِجِه 

راِء الفيزيائيِة  بعنوان »بح������ٌث يف تاري������ِخ الآ

الع�������رِش  يف  قطالوني������َة  يف  والريا�ضي������ِة 

أنُه يف القرِن العا�رِش  الو�ضيِط«. وفيه اأو�ضَح ا

( متْت ترجمُة كثرٍي  امليالديِّ )الرابِع الهجريِّ

من الكتِب العربيِة اإىل اللغِة الالتينيِة، وعلى 

هذِه الرتجماِت اعتمَد جربرت الذي اعتلى 

فيم������ا بَْعَد عر�َض البابويِة حتَت ا�ضِم �ضلف�ضرت 

الثاين.

ويف ع������ام 1936م اأمت كتابََة اأهِم موؤلفاِته 

وعنوانُ������ه »درا�ضاٌت عن الزرق������ايل« الفلكي 

ندل�ض������ي الكب������ري. ويَُعدُّ ه������ذا الكتاُب من  الأ
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عم������اِل اجلليلِة يف تاريِخ علوِم الفلك عنَد  الأ

العرِب.

�ضباَن  ������ُد اأن امل�ضت�رشقنَي الإ َدَم جَنِ مما تَقَّ

�ضاهم������وا مَع غرِيه������م م������ن امل�ضت�رشقنَي يف 

�ضالميِة ويف ن�رِش  درا�ضِة احل�ضارِة العربيِة الإ

املخطوطاِت العربي������ِة وترجمِتها اإىل اللغاِت 

َنَّ ما مييُز اأعماَل امل�ضت�رشقنَي 
أ ل ا وروبيِة. اإِ

الأ

أَنَّه������م كانوا مهتم������نَي بدرا�ضِة  �ضب������اِن هو ا الإ

�ضالمي������ة يف اإ�ضبانيا  احل�ض������ارِة العربي������ِة الإ

ب�ض������كٍل خا�ضٍ وحتقيِق وترجم������ِة ون�رِش كتِب 

العلماِء العرِب وامل�ضلم������ني الذين عا�ضوا يف 

، واإنَّ حالَة  ندل�������ضِ على وجِه اخل�ضو�������ضِ الأ

الف�ضاِم التي كاَن يعي�ُضها بع�ُض امل�ضت�رشقني 

أْن يقدَم هوؤلء  �ضب������ان مل يقف حائ������اًل يف ا الإ

امل�ضت�رشقنَي للعامِل بع�َض كنوِز املعرفِة العربيِة 

ندل�ض وامتدْت  �ضالميِة التي ن�ضاأْت يف الأ الإ

�ضعلتُه������ا لتنرَي عدداً من العوا�ض������ِم الثقافيِة 

وروبيِة ولت�ضاهَم وتعجل يف ظهوِر النه�ضِة  الأ

وروبيِة. الأ

�- فردينان���د واإيزابي���ال: مل������كا اأراغون 

وق�ضتال������ة وهما الل������ذان هزم������ا اآخر ملوك 

أب������و عبد اهلل( حممد الثاين ع�رش  امل�ضلمني )ا

يف كانون الث������اين 1492 ودخال غرناطة يف 

ال�ضاد�ض من ال�ضهر نف�ضه. وبذلك مت لهذين 

ندل�ض  امللكني الكاثوليكيني ال�ضيطرة على الأ

ويف عهدهم������ا مت طرد امل�ضلمني واليهود من 

أو تن�ضريهم ق�رشياً مبعرفة حماكم  ندل�ض ا الأ

التفتي�ض.

ول������د  )���9-����م(:  مونت�ضكي���و   -�

يف جن������وب غرب فرن�ض������ا بالقرب من مدينة 

ب������وردو، وكان من������ذ بداية حيات������ه الفكرية 

م�ضتنرياً و�ضدر اأول كتاب له بعنوان الر�ضائل 

الفار�ضية عام 1721م وقد ن�رش كتابه الكبري 

هذا على هيئة ر�ضائل كتبها اأمراء فار�ضيون. 

ومن خالله������م راح مونت�ضكي������و ينتقد ب�ضكل 

هجائي لذع الع������ادات الفرن�ضية والتع�ضب 

الديني ال�ضائد يف عه������د لوي�ض الرابع ع�رش 

وخلفه لوي�������ض اخلام�ض ع�������رش. والواقع اأن 

كت������اب مونت�ضكيو د�ض������ن ال������روح ال�ضيا�ضية 

للع�ض������ور احلديثة مثلما فعل كتاب رو�ضو يف 

العق������د الجتماعي. وكان كالهم������ا ذا تاأثري 

حا�ضم على الثورة الفرن�ضية وقادتها.

هيج���ل  فريدري����س  فيلهل���م  ج���ورج   -3

أمل������اين ول������د يف  )���0-���3م(: فيل�ض������وف ا

ملان  �ضتوتغارت. ويعتر اأحد اأهم الفال�ضفة الأ

ملانية  أ�ض�ضوا حركة الفل�ضفة املثالية الأ الذين ا

أوائل القرن التا�ضع ع�رش امليالدي. وتقوم  يف ا

فل�ضفة هيجل املثالية على اعتبار اأن الوعي 

�ضابق للمادة بينم������ا تقوم النظرية املارك�ضية 

على اعتب������ار اأن املادة �ضابق������ة للوعي. ومن 

اأعماله: املدخل اإىل علم اجلمال، حما�رشات 
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يف تاري������خ فل�ضف������ة، حما�������رشات يف فل�ضفة 

التاريخ.

4- ج���ون �ضتيوارت مي���ل)���0-���3م(: 

فيل�ضوف واقت�ضادي بريطاين، ولد يف لندن 

عام 1806م، وهو من رواد الفل�ضفة الليرالية، 

أربع ع�رشة �ضنة العديد  وقد ن�رش ميل خالل ا

من املق������الت والكتب، تن������اول فيها بالبحث 

ق�ضايا فل�ضفية و�ضيا�ضية واقت�ضادية.

)����-���3م(:  مارك����س  كارل   -�

أمل������ايّن، �ضيا�ضي، و�ضحفي، ومنّظٌر  فيل�ضوف ا

اجتماع������ي. قام بتاأليف العديد من املوؤلفات 

أ�ضمالية وتعار�ضها  اإل اأن نظريته املتعلقة بالرا

أك�ضبه �ضهرة  أ اأجور العمال ه������و ما ا م������ع مبدا

عاملية. وقام بكتابة الكثري من املوؤلفات التي 

تعن������ى بال�ضيا�ضة والقت�ض������اد. وت�ضمن هذا 

روع )راأ�ض املال( يف اأجزائه الثالثة  كتاب������ه الأ

والذي ن�رشه انغل�ض �ضنة 1885م.

�-  يطلق لقب املوري�ضكيني على م�ضلمي 

�ضالمي. واأما  اإ�ضباني���ا بعد �ضقوط احلك���م االإ

كلم������ة م������ورو Moro فتطلق عل������ى جميع 

ندل�ض م������ن امل�ضلمني قب������ل زوال  �ض������كان الأ

أنها اأتت من  �ضالمي، ومن املرجح ا احلكم الإ

ن اأغل������ب املحاربني امل�ضلمني  )املوريت������اين( لأ

آت������ني من �ضمال  ندل�ض كانوا ا واإبان فت������ح الأ

اأفريقيا.

�-  رمي���ون مينيندي���ث بي���دال )���9-

�ضبانية،  ���9م(: موؤرخ وعامل بفق������ه اللغة الإ

كادميية امللكية  انتخب عام 1925م مديراً لالأ

�ضبانية. الإ

ايجني���و هارتزنب���وخ )���0- �- خ���وان 

وكان  اإ�ضب������اين،  م�رشح������ي  كات������ب  ���0م(: 

مديراً للمكتب������ة الوطنية يف اإ�ضبانيا. كتاباته 

وىل كان������ت ترجم������ات ملوليري  امل�رشحي������ة الأ

ألك�ضن������در دوما�ض ث������م انتقل اإىل  وفولت������ري وا

�ضبانية. امل�رشحيات الإ

-���0( األكاالغاليل���و  بي���درودي   -9

���0م(: م�ضت�رشق اإ�ضباين قام بالتقريب بني 

امل�ضلم������ني وبني الن�ضارى يف مملكة غرناطة 

آثاره: معجم عربي ق�ضتايل  �ضنة 1499م. من ا

واملعجم ال�ضليم لتعليم اللغة العربية، و�ضلوات 

القدا�ض بالعربية.

رام���ون كامبواأم���ور كامب���و �ضوري���و   -�0

)����-��90(: �ضاعر وفيل�ضوف اإ�ضباين.

��-  �ضاتوبريان )����-���4م(:  مفكر 

و�ضيا�ضي فرن�ضي عرف برحالته املتعددة، من 

موؤلفاته الهامة كتابه »امل�ضار من باري�ض اإىل 

القد�ض« حتدث فيه ع������ن زيارته لبيت حلم 

ويافا والقد�ض وم�������رش وتون�ض، ويف مقدمة 

كتابه هذا يذكر اأن رحالته اإىل تلك املناطق 

ما هي اإل نوع من احلج اإىل مهد احل�ضارات 

القدمية.
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اأ�رضة بني ����رضاج: اأ�رشة نبيلة عا�ضت   -��

يف غرناط������ة وهناك من يزع������م باأن الق�ضاء 

عليها والوقيعة بها قد مت باأمر من اأبي عبد 

اهلل اآخر ملوك غرناطة.      

�3- اأمرييك���و كا�ض���رتو: م�ضت�رشق اإ�ضباين 

آثاره اإ�ضبانيا يف تاريخها )ن�ضارى وعرب  من ا

آير�ض �ضنة 1948م. ويهود(، ن�رش يف بوني�ض ا

�4-ليفي بروفن�ضال )��94-���9م(: من 

أبرز امل�ضت�رشقني الفرن�ضيني ويعتر من قادة  ا

حركة ال�ضت�������رشاق يف فرن�ضا واأوروبة. وكان 

ذا دوافع علمية بحتة ومن املن�ضفني للثقافة 

واحل�ض������ارة العربي������ة وكان مهتم������اً بدرا�ضة 

ندل�ض  �ضالمية يف الأ احل�ضارة العربي������ة والإ

على وجه اخل�ضو�ض. تخرج على يديه عدد 

فذاذ. كبري من امل�ضت�رشقني الأ

اأهم املراجع
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أك������ر من خم�سة �آالف  وىل تت�سكل منذ � قليمي������ة �الأ ب������د�أت �حل�سار�ت �الإ

لفية �لر�بعة قبل �مليالد، على قاعدة �لدول �لكبرية،  ع������ام م�ست، يف نهاية �الأ

كر كثاف������ة �سكانية على �سطح �لكوكب،  و�الحت������اد�ت �حلكومية، يف �جلزء �الأ

و�زد�د عدده������ا ع������ن ع�رش ح�سار�ت يف حقبة �حل�س������ار�ت �لعاملية �لطبقية 

�ملبك������رة، و�لقدمية، وتبدل منها جي������الن كامالن. بع�ض تلك �حل�سار�ت كان 

❁❁  باحث ومرتجم �ضوري. �ضاعر ومرتجم �ضوري.  

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁
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قليمية  احل�ضارات الإ

يف العامل القدمي

ت�أليف: 

الربوفي�سور: بوري�س كوزيك الربوفي�سور: يوري ي�كوفيت�س 

ترجمة:

د. فريد ح�مت ال�سحف د. ث�ئر زين الدين   
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ق�صري العمر، وخرج من حلبة التاريخ �رسيعاً 

خر ع������ر اأط������واراً عديدة من  وبع�صه������ا الآ

ال�صع������ود والهبوط، وا�صتمر حتى يومنا هذا 

)مثل احل�صارة الهندية، وال�صينية(. 

كر من امل�صاحات املاأهولة   اإن اجل������زء الأ

احل�ص������ارات  �صم������ن  يدخ������ل  مل  بال�ص������كان 

القدمية، هناك عا�صت قبائل منف�صلة، ولها 

قيادتها اخلا�ضة بها، ومع ذلك فاإن »احلزام 

احل�ضاري« للكوكب تطور ب�رشعة، ويف اأمور 

عدي������دة ب�ضورة متزامن������ة، ون�ضاأت عالقات 

أك������رث فاأكرث بني  ثقافي������ة وجتاري������ة ن�ضط������ة ا

احل�ضارات، كما اندلعت احلروب فيما بينها 

ن�ضانية  اأحياناً، واأ�ضبح التنوع احل�ضاري لالإ

حقيقة ل جدال فيها. جدول 1-5

ح�ضارة الع�رض احلجري املوؤ�رضات 

احلديث

احل�ضارة القدميةاحل�ضارة الطبقية املبكرة

ن�ضان  االإ

�رضة االأ

ال�ضكان

ن�����ض��ان  من���و اح��ت��ي��اج��ات االإ

حادية  االأ �رضة  االأ واإمكانيات 

معدالت  ت�رضيع  ال��زوج��ي��ة، 

زم����ة  من���و ال�����ض��ك��ان ب��ع��د االأ

وىل البيئية االأ

ال�����ت�����ف�����اوت االج���ت���م���اع���ي 

واالخ��ت�����ض��ا���ض��ي، ال��دواف��ع 

تخ�ض�س   للعمل،  اجلديدة 

�رض االأ

الروحية،  املتطلبات  ازده��ار 

ت�رضيع معدالت منو ال�ضكان

ث�������ورة ال���ع�������رض احل���ج���ري التكنولوجيا

و�ضائل  تخ�ضي�س  احلديث، 

ن����ت����اج  ال���ع���م���ل، اإع��������ادة االإ

اال����ض���ط���ن���اع���ي، ال����زراع����ة 

الغر�ضية

ا�ضتخدام النحا�س والربونز، 

�ضلحة من  نتاج واالأ و�ضائل االإ

ال��ري،  منظومات  امل��ع��ادن، 

احليوانات  طاقة  ا�ضتخدام 

وىل( )ثورة الطاقة االأ

ال��زراع��ة  امل��ع��ادن،  ا�ضتخدام 

ال���ب���ع���ل���ي���ة، م��ي��ك��ان��ي��زم��ات 

واحل����رف  ال���ب���ن���اء  واأدوات 

دوات الع�ضكرية واالأ

ت��ق�����ض��ي��م ال���ع���م���ل وب���داي���ة االقت�ضاد

التبادل بني اجلماعات

ظ���ه���ور امل��ل��ك��ي��ة اخل��ا���ض��ة، 

���ض��ع��ار،  ال�����ض��وق، ال��ن��ق��د، االأ

مناط،  االقت�ضاد متعدد  االأ

امللكية العبودية

 - النقدية  العالقات  تطور 

التجارية، التجارة الدولية، 

الالتيفوند.

ال����ب����ن����ي����ة ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة 

واالجتماعية

اجل�����م�����اع�����ات ال����ب����دائ����ي����ة 

ال�ضعبية،  ال���ن���دوات  ن��ظ��ام 

الدميقراطية ال�ضعبية

ظ��ه��ور ال��ط��ب��ق��ات، وال��دول��ة 

والقانون وال�ضيا�ضة، احلروب 

بني الدول

ن�ضوء الدميقراطية، واملدن - 

مرباطوريات  اأوىل االإ الدول، 

العاملية.

املعارف التجريبية، التعليم املجال الروحي

الر�ضوم  حفر  اجلماعة،  يف 

ع���ل���ى ال�������ض���خ���ور، ع���ب���ادة 

�ضالف. الطبيعة عند االأ

مدار�س  التطبيقية،  العلوم 

ال��ك��ت��ب��ة، ظ���ه���ور ال��ك��ت��اب��ة، 

التذكارية،  الن�ضب  ع��م��ارة 

متعددة  )ال��ع��ب��ادة  ال�����رضك 

لهة االآ

ن���������ض����وء ن�����ظ�����ام ال����ع����ل����وم 

ال���ت���ج���ري���دي���ة، امل��وؤ���ض�����ض��ات 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، م�����دار������س 

املحوري،  الزمن  الفال�ضفة، 

ظ��ه��ور ال��دي��ان��ات ال��ع��امل��ي��ة، 

الديانة التوحيدية

 

ول التطورات يف بنية املجتمع خالل الدورة التاريخية العظمى االأ
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ل��ل��ح�����ض��ارات  وىل  االأ ج�����ي�����ال  االأ

قليمية: االإ

قليمية.  عوام������ل ن�ض������وء احل�ض������ارات الإ

قليمية واحداً  اأ�ضب������ح ن�ضوء احل�ض������ارات الإ

من اأ�ضخم نقاط التفرع يف التاريخ العاملي. 

وق������د ا�ضتهر بوح������دة عمليت������ني تاريخيتني 

تب������دوان وكاأنهم������ا متناق�ضت������ني؛ فمن جهة 

مر عل������ى تكامل عدد كبري  اأوىل- انط������وى الأ

ثنيات، والدول  من القبائ������ل املنف�ضل������ة، والإ

يف احت������ادات ثقافية-اجتماعية واقت�ضادية 

و�ضخامة.  ثبات������اً  اأكرث  و�ضيا�ضية-ع�ضكري������ة 

وم������ن جهة اأخ������رى- تر�ضيخ حقيق������ة التنوع 

الثق������ايف، والديني والعالق������ات القت�ضادية 

والجتماعية وال�ضيا�ضي������ة يف اأجزاء خمتلفة 

من الكوك������ب كم�ضدر للق������درة على احلياة 

ولتطور الب�رشية.

قليمية  االإ احل�ضارات  ظهرت  متى 

وكيف؟

قليمية موجودة  مل تك������ن احل�ض������ارات الإ

يف الع�رش احلج������ري احلديث. فقد عا�ضت 

القبائ������ل قليلة العدد، والحت������ادات القبلية 

)الحت������ادات ال�ضيا�ضية-الجتماعية ما قبل 

خر،  الدول������ة( بعيدة بع�ضها ع������ن البع�ض الآ

وكانت الروابط فيم������ا بينها �ضعيفة، وغالباً 

م������ا كانت تل������ك القبائل ترحت������ل ول ت�ضتقر 

)وخا�ضة قبائل تربية املوا�ضي(.

لقد اأ�ضبح احلديث عن ن�ضوء احل�ضارات 

قليمي������ة والتع������اون املتب������ادل فيم������ا بينها  الإ

لفية  ممكناً، فح�ضب عند ت�ضكل الدول يف الأ

أ�ضا�ضي  ا الرابعة-الثالثة قبل امليالد، وب�ضكل 

نه������ار الكبرية، حي������ث الكثافة  يف ودي������ان الأ

ال�ضكانية العالية، وقيام عالقات قوية داخل 

ه������ذه الدول، وجمموعة وا�ضعة من العالقات 

املتبادل������ة واملتنوعة فيم������ا بينها –ابتداًء من 

احلروب حتى احلوار والتعاون-.

ول م������ن احل�ض������ارات  ظه������ر اجلي������ل الأ

قليمي������ة عل������ى م�������رشح التاري������خ يف نهاية  الإ

لفي������ة الثالثة  لفي������ة الرابع������ة- بداي������ة الأ الأ

قب������ل امليالد. كان������ت الظ������روف املناخية يف 

امل�ضاحات التي انت�رشت عليها هذه الثقافات 

مالئمة بالن�ضبة لغريها من الظروف. وهذا 

ما �ضاهم يف تطورها. وميكننا اأن ن�ضتخل�ض 

قليمية؛  اأهم العوامل يف ن�ضوء احل�ضارات الإ

وهي التالية:

- العامل ال�ضكاين )الدميغرايف(: امل�ضتوى 

العايل من الكثافة ال�ضكانية يف بع�ض مناطق 

العامل، على م�ضاحات غري كبرية ن�ضبياً.

- العوام���ل املناخية/الطبيعي���ة: كان������ت 

مالئمة مبقدار منا�ضب كي ت�ضاعد يف تطور 

ن�ض������ان ويف الوقت نف�ضه قا�ضية كي تكثف  الإ
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ن�ضاط������ه الذهني لينت������ج منتوجاً 

فائ�ضاً.

االقت�ض���ادي  العام���الن   -

التقني  التق������دم  �ضمح  والتقن���ي: 

نت������اج تلقائياً، بحدوث  وتنظيم الإ

اإنت������اج فائ�ض، ذهب ب������دوره اإىل 

الفئة احلاكمة.

- م�ضت���وى معني م���ن التطور 

وخا�ض������ة  الثقايف-االجتماع���ي: 

يف جم������ال املعرف������ة، واخل������رات، 

واملعتقدات  والأخالق،  والثقافة، 

الدينية.

- العامل ال�ضيا�ضي-احلكومي: 

تاأ�ضي�ض دول قوية على م�ضاحات 

وا�ضعة، وحدت وجمعت جمموعات 

عراف املتعاونة  ثني������ات والأ من الإ

فيما بينها.

وج������دت هذه  ول.  االأ ح�ض���ارات اجلي���ل 

لفية الرابعة حتى  احل�ض������ارات منذ نهاية الأ

وىل قبل امليالد، اأي يف حقبة  لفية الأ بداية الأ

احل�ض������ارة العاملية الطبقي������ة املبكرة، مع اأن 

قدم  الدورات احلياتية لبع�ض احل�ضارات الأ

عمار، ومتفاوتة. كانت خمتلفة الأ

أ. توينبي اأن نن�ضب  آه ا وميك������ن وفق م������ارا

ول:  احل�ضارات التالية اإىل اجليل الأ

- امل�رضي���ة القدمي���ة: )املوؤرخون يبداأون 

بالتاأري������خ للمملكة الفرعوني������ة املبّكرة منذ 

3000 �ضنة قبل امليالد،مع اأن هناك معطيات 

أنها بداأت قبل ذلك بكثري(  توؤكد ا

كاّدي���ة – )ال�ضومرية،  - ال�ضومري���ة – االأ

، البابلية(. 
)1(

احلثية

)وميك������ن اأن ي�ض������اف اإليها 
)2(

- املينو�ّضية

احل�ضارة امليكينّية(.

- الهندّية )الهندّية القدمية(.

- ال�ضينية القدمية. 

املاي������ا  )ح�ض������ارات  اأمريكّي���ة  املي���زو   -

واملك�ضيك(. 
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)3(
ندية. - االأ

احل�ض������ارات  اإىل  ن�ضي������ف  اأن  وميك������ن 

ال�ضابقة، احل�ض������ارة العيالّمية التي امتدت 

على م�ضاحة اإيران احلالّية. 

اإن ثقاف������ات احل�ض������ارات امليزواأمريكّية 

ندّية تطورت معزولًة يف القارة اجلديدة  والأ

مع تاأخر معروف عن �ضواهما. 

لقد كان������ت تل������ك احلقبة حقب������ة ن�ضوء 

قليمّي������ة، ور�ض������م م�ضاحاتها  احل�ض������ارات الإ

�ضا�ضّية. الأ

عا�������ض بع�ض تلَك الثقاف������ات التي اأ�رشنا 

آثارها فقد اكت�ضفت  أما ا اإليها زمن������اً ق�ضرياً،ا

بع������د اآلف ال�ضنني نتيج������ة عمليات التنقيب 

ثرّية )كما حدث على �ضبيل املثال للح�ضارة  الأ

امليناو�ضّية( ورمبا تك������ون بع�ض احل�ضارات 

ن، وح�ضارات اأخرى  غري مكت�ضفة حّت������ى الآ

�ضاطري )ح�ضارة اأطلنط�ض(.  ماتزال مادًة لالأ

أ�ض�ض  ّول ا لقد و�ضعت ح�ضارات اجليل الأ

لف ال�ضنني التالية لها. التطّور التاريخي لآ

أّن  وم������ن الوا�ضح بالنظ������ر اإىل اخلارطة ا

ه������ذِه احل�ضارات احتلّت حزام������اّ �ضيقاً من 

آ�ضيوية،  ورو ا فريقية والأ أرا�ضي الق������ارات الأ ا

اإىل ال�ضم������ال من خط ال�ضت������واء. حيث هنا 

بالذات يقع املركز الرئي�ضي للتقدم التاريخي 

لذلك الع�رش. 

- ح�ضارات اجليل الثاين: 

قليمية  تتوافق ح�ضارات اجليل الثاين الإ

م������ع احل�ض������ارات العاملّي������ة القدمية وتغطي 

لفية  مرحلة زمّنية متتد منذ الربع الثاين لالأ

لفية  أوا�ض������ط الأ وىل قب������َل املي������الد حّتى ا الأ

وىل للميالد  الأ

»اإذا ا�ضتثنينا طور الن�ضوء وحالة النتقال 

آثار وبقايا يف ال������دورة احلياتية للعديد  اإىل ا

من هذه احل�ضارات«. 

ميكن اأن نن�ض������ب احل�ضارات التالية اإىل 

قليمّية،  اجلي������ل الثاين م������ن احل�ض������ارات الإ

حيث ات�ضع جمالها احليوي ب�ضكِل كبري.

1- اليوناني������ة – الروماني������ة )القدمي������ة 

بالتحديد(.

2- الهندّية.

3- ال�ضينّية.

4- الفينيقّية.

5- الفار�ضية.  

- الكث������ري م������ن ه������ذه احل�ض������ارات يعدُّ 

ول. لقد  من بن������اِت  ح�ض������ارات اجلي������ل الأ

اأ�ضبحت الروابُط بني الثقافات اأكرث كثافًة، 

�ضكال املتنوعة للحوار، والتبادل  وارتفعت الأ

القت�ضادي والثق������ايف اإىل م�ضتوًى اأكرث علواً 

ورقّياً. وميكن اأن نن�ضَب الزمَن املحوري. 

- كما يرى ك. يا�ضبري�ض اإىل هذه املرحلة 
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بالذات حيث ظهرت ديانات عاملّية عظيمة، 

ن�ضان  أ�ض�ُض العامل الروحي لالإ بعد اأن تر�ّضخت ا

املعا�رش. 

- واإىل هذا اجليل نف�ضه تنتمي جمموعة 

من احل�ضارات التي مل تتّكون وتت�ضّكل ب�ضورة 

نهائّي������ة، ولكّنها احتلت م�ضاحاٍت �ضا�ضعة من 

 -
)4(

ترو�ضّية أورا�ضي������ا وه������ي )الغالّي������ة – الإ ا

ال�ضكيفّي������ة – والفينيقّية والياباّنية القدمية 

مريكّية التي تاأخر تطّور  وغريها(. وكذلك الأ

ثقافتها. 

قليمّية  كانت ح�ض������ارات اجليل الثاين الإ

أو�ضع انت�ضاراً من �ضابقاتها. اأكرث ا�ضتقراراً وا

 ظهرت اأوىل احل�ضارات العاملّية جامعًة 

قليمّية. اإليها جمموعة من احل�ضارات الإ

مراطورية   من هذه احل�ضارات العاملّية: الإ

�ضكندر املقدوين،  كمينّية، واإمراطورية الإ الأ

مراطورّية الرومانّية.  والإ

رث الثقايف للح�ضارات القدمية  يع������دُّ الإ

أ�ضا�ض������اً يف تط������ور الكثري م������ن احل�ضارات  ا

املعا�������رشة، ويف التن������وع الثق������ايف التاريخي 

للب�رشّية يف ع�رشنا احلايل. 

بي�س املتو�ّضط: ح�ضارات البحر االأ

بي�ض املتو�ّضط و�ضواحله   كان البح������ر الأ

للتقدم  آ�ضيوّية مرك������زاً  ا ورو  فريقي������ة والأ الأ

أنه  احل�ضاري للعامل القدمي، وميكن التاأكيد ا

هن������ا بالذات يقع »مهد احل�ضارات« على اأن 

لنن�ضى اأن مثل هذه »املهاد« وجدت يف بالد 

الرافدي������ن، و�ضبه جزيرة هند �ضتان وال�ضني 

ال�رشقّية. 

�- احل�ضارة امل�رضية القدمية: 

كانت بداية ت�ضكل احل�ضارة امل�رشية  على 

لف الثالث قبل امليالد  اأر�ض وادي النيل يف الأ

تقريب������اً. عندما توح������دت اململكتان امل�رشية 

العليا وامل�رشية ال�ضفلى و�ضكلتا دولة واحدة 

عا�ضمتها »ممفي�ض«. ولكن هناك معلومات 

تق������ول اإن اأول املدن – ال������دول ظهرت بدايًة 

يف م�رش ال�ضفل������ى، ثم م�رش العليا قبل عدة 

قرون من هذا التاريخ وهي: �ضام، ميتيلي�ض، 

ليوبول  بوت������ا، بو�ضيليي، كوبتو�ض. ثم ت�ضكَل 

احت������اد بني هذه امل������دن بزعام������ة نوب�ض، ثم 

م������ر بالتتابع الحت������اد املاتاغوري  ا�ضتمر الأ

بزعام������ة ينح������ني ثم اأبالدو�������ض وذلك ميكن 

قليمية امل�رشّية يف  اعتبار بداية احل�ضارة الإ

لفية الرابعة قبل امليالد.  الن�ضف الثاين لالأ

ي�ضم������ح الت�ضني������ف القائ������م عل������ى تتايل 

ال�ض������اللت احلاكمة يف م�������رش القدمية اأن 

نحدد مراحلها التاريخية وفق مايلي: 

- املرحل������ة ماقب������ل ال�ض������اللت )ماقبل 

لفية الثالثة قبل امليالد(.  الأ

وىل  الأ )ال�ضالل������ة  املبك������ّرة  اململك������ة   -

والثاني������ة( 3000 – 2778 ق.م )دامت اأكرث 

من 220 عاماً(.  
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- اململكة القدمية )ال�ضاللة الثالثة حتى 

الثامن������ة(2778 – 2263 ق.م )دام������ت 515 

عاماً( .

وىل )ال�ضاللة  - املرحل������ة النتقالي������ة الأ

التا�ضع������ة – بداية ال�ضالل������ة احلادية ع�رشة( 

2263- 2160 ق.م .

- )حوايل 100 عام( .

- اململك������ة الو�ضطى )ال�ضاللتان احلادية 

ع�رشة والثاني������ة ع�رشة( 2160 – 1785 ق.م 

)375 عاما( .

- املرحلة النتقالية الثانية  )ال�ضاللت  

الثالث������ة ع�رشة حتى ال�ضابع������ة ع�رشة( 1785 

– 1580 ق.م )205 اأعوام( .
- اململك������ة اجلدي������دة  )ال�ضاللت������ان من 

الثامنة ع�رشة حتى الع�رشين( 1580 – 1085 

ق.م )205 اأعوام( .

- املرحل������ة النتقالية الثالث������ة )ال�ضاللة 

الواحدة والع�������رشون( – 1085 – 950 ق.م 

)135 عاما(.

- اململك������ة املتاأخرة )ال�ض������اللت الثانية 

والع�رشون حتى ال�ضاد�ض������ة والع�رشين( 950 

– 525 ق.م حوايل )495 عام( .
- مرحل������ة احلكم النتقالي������ة )ال�ضاللة 

 525  )
)5(

كمينّيون ال�ضابع������ة والع�رشون – والأ

-331 ق.م )حوايل 200 عام( .

- اململك������ة الو�ضطى )ال�ضاللتان احلادية 

ع�رشة والثاني������ة ع�رشة( 2160 – 1785 ق.م 

)375 عاماً( .

- املرحلة النتقالية الثانية  )ال�ضاللت  

الثالث������ة ع�رشة حتى ال�ضابع������ة ع�رشة( 1785 

– 1580 ق.م )205 اأعوام( .
- اململكة اجلدي������دة  )ال�ضاللتان الثامنة 

ع�رشة حتى الع�رشي������ن( 1580 – 1085 ق.م 

)205 اأعوام( .

- املرحل������ة النتقالية الثالث������ة )ال�ضاللة 

الواحدة والع�������رشون( – 1085 – 950 ق.م 

)135 عاماً(.

- اململك������ة املتاأخرة )ال�ض������اللت الثانية 

والع�رشون حتى ال�ضاد�ض������ة والع�رشين( 950 

– 525 ق.م حوايل )495 عاماً( .
- مرحل������ة احلكم النتقالي������ة )ال�ضاللة 

كمينّيون(  525 - ال�ضابع������ة والع�رشون – والأ

331 ق.م )حوايل 200 عام( .

- ميك������ن  اأن نرجع اململك������ة املبكرة اإىل 

قليمية، اأما  طور ت�ض������كل هذه احل�ض������ارة الإ

املرحلة النتقالي������ة الثالثة واململكة املتاأخرة 

فتنتمي������ان اإىل طور غروب ه������ذه احل�ضارة. 

وكما ي�ضري املوؤرخون فقد متيزت كل مرحلة 

انتقالي������ة باجل������وع، وخل������و امل������دن املزدهرة 

واله������زات  وبالنق�ضام������ات  ال�ض������كان،  م������ن 

الجتماعي������ة، وانقطاع ال�ض������الت التجارية 

والعت������داءات اخلارجي������ة. وق������د ات�ضحت 
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ب�ضورة دقيق������ة الدورات احل�ضارية الطويلة 

امل�ضاوية للدورات الكوندراتيفية احلالية مع 

بع�ض اجلن������وح اإىل الطول �ضم������ن الدورات 

احل�ضارية الطويلة جداً. 

وبالتايل فاإن العم������ر الزمني العام الذي 

عا�ضته احل�ضارة امل�رشية القدمية )مبا فيها 

مرحلة الت�ض������كل( يزيد عن ثالثة اآلف عام، 

وميك������ن اأن مني������ز خالل ذلك ع������دة دورات 

ح�ضاري������ة طويل������ة جداً، عّرت ع������ن تبّدلها 

املراحل النتقالية. 

متي������زت احل�ض������ارة امل�رشي������ة القدمية 

ب�ضويتها الثقافية العالية، وبقواعدها الدينية 

وابد  الدقيقة، وه������ذا ماتعك�ضه التماثيل والأ

ثرية واملعمارية ال�ضخم������ة، التي مازالت  الأ

هرامات، واأبي  قائمة حتى يومنا هذا – كالأ

أفي������ون، ومعبد  الهول يف اجلي������زة، ومدفن ا

ق�������رش. والتماثيل ال�ضخم������ة ميمنو�ض..  الأ

اإلخ واحتل العلم والتعليم مكانة مرموقة يف 

لهة لدى امل�رشيني  حياة امل�رشي������ني و�ضغل الآ

تراتبّي������ة وا�ضحة و�ضارم������ة، وقد جرت اأول 

حماولة لتاأ�ضي�ض ديانة توحيدية يف م�رش يف 

ع�������رش الفرعون اأخنات������ون )1372 – 1354 

آتون، لكّن  ق.م( وه������ي عب������ادة اإله ال�ضم�������ض ا

الكهنة رف�ضوا هذه العقيدة وتراجعوا عنها 

بعد موت الفرعون. 

كان القت�ض������اد يف م�رش متطوراً ب�ضورة 

أرا�ض������ي وادي النيل  جي������دة، وق������د مكن������ت ا

اخل�ضب������ة �ضكانها م������ن تخ�ضي�������ض ح�ضة 

�ضخمة من ثرواتهم املادّية والب�رشّية لت�ضييد 

هرامات  الق�ضور واملعابد والأ

 )على الرغم م������ن اأن التطور يف املجال 

التقني مل يكن عالياً(. 

- فق������دت م�������رش يف مرحل������ة احل�ضارة 

العاملية القدمية دورها الذي عا�ضته كمركز 

للتق������دم احل�ضاري، ودخل������ت يف جمال تاأثري 

احل�ضارة اليوناني������ة – الرومانية، وبعد مئة 

�ضكندرية   من ذلك اأ�ضبحت مدين������ة الإ
ٍ
ع������ام

امل�رشية مركزاً ثقافياً مهماً للعامل الهيلن�ضتي، 

ولفرتة من الزمن، ثم فقدت هذه املدينة من 

جديد دورها القيادي، وعا�ضت مرحلة كمون 

يف العملي������ة التاريخية. لقد تركت احل�ضارة 

آثاراً رائعة تنم عن ثقافة �ضامية –  امل�رشية ا

هرامات، والكتابة الهريوغليفية، ومتاثيل  الأ

له������ة، والفراعنة، وعل������م تطبيقي متطور،  الآ

ومهارة يف البناء واأنظمة الري وبناء ال�ضفن، 

واملالحة البحرّية. 

ال����ك����ري����ت����ي����ة-  احل�������������ض������ارة   -�

:
)�(

امليكينية

 تعود الثقاف������ة املينو�ضية )الكريتية( اإىل 

احل�ض������ارة الطبقية املبكرة، فقد ن�ضاأت على 

لفية الثالث������ة –الثانية قبل امليالد،  تخوم الأ

وو�ضل������ت اأعل������ى ذروة ازدهاره������ا يف القرن 
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ول من القرن  ال�ضاد�ض ع�رش– والن�ض������ف الأ

اخلام�������ض ع�رش قب������ل املي������الد ويعتر ق�رش 

ثار  أك������رث الآ �ضط������وري مينو�ض ا القي�������رش الأ

التاريخي������ة �ضهرًة فيها؛ حي������ث تبلغ م�ضاحة 

جممع مباني������ه كلها 24 األف م2، ويتاألف من 

300 �ضال������ة وغرفة متو�ضع������ة دون ترتيب، 

ولذلك �ضم������ي متاهًة عرفت كريت اقت�ضاداً 

أدارته حكومة مركزية  زراعياً متطوراً جداً، ا

ع������داء اأ�ضطول بحري  قوّية، وحماها من الأ

قوي. لك������ن ه������ذه احل�ض������ارة املينو�ضية متَّ 

الق�ضاء عليه������ا يف منت�ضف القرن اخلام�ض 

حد �ضببني.  ع�رش قبل امليالد لأ

اإما ثورة بركان عل������ى جزيرة �ضانتورين، 

خي������ني؛ وليعرف  الآ غرق������ني –  أوغ������زو الإ ا

بال�ضبط؛؛ 

بع������د ذلك عا�ض������ت كريت عل������ى هام�ض 

لف ال�ضنني، لكن اإرثها الثقايف.  التقدم لآ

اأ�ضبح اأحد امل�ضادر الذي غذى احل�ضارة 

اليونانية – الرومانية.  

حلت حمل الثقافة الكريتية ثقافة اأخرى 

خية )امليكينية(، ويعود ع�رش ازدهارها  هي الآ

اإىل القرون: اخلام�������ض ع�رش – الثالث ع�رش 

قبل املي������الد. �ضيدت يف هذه احلقبة ق�ضور 

وتاأ�ض�ض  ملكية)تولو�������ض(  ومداف������ن  �ضخمة 

خالل ذلك اقت�ضاد قائم على احلكم امللكي 

أر�ضيفاً كبرياً  من الق�ضور احل�ضينة، ت������رك ا

مت فك رموزه عام 1952 م فح�ضب )و�ضميت 

الكتابة املوجودة الر�ضائل امل�ضطرة(.

أوا�ض������ط  خي������ون يف ا  توح������د املل������وك الآ

الق������رن الثال������ث ع�رش قبل املي������الد من اأجل 

غ������زو طروادة، وقد و�ض������ف هومريو�ض ذلك 

لي������اذة« احل�ض������ارة امليكينّية اندثرت  يف »الإ

بدوره������ا جراء موج������اٍت عدة م������ن غزوات 

القبائل الربرية القادمة من ال�ضمال. هدمت 

الق�ضور واملدن واأحرقت فرتاجعت احلرف 

والتج������ارة، وتناق�������ض بحدة ع������دد ال�ضكان، 

اليونان  عل������ى 
 )7(

الدورية الغ������زوات  وعملت 

القدمية بعد ذلك عل������ى اإعادتها اإىل الوراء 

قروناً وقروناً. 

اأظهرت عمليات التنقي������ب اأن التقنيات 

املحلية الزراعي������ة واحلرفية وتقنيات البناء 

بع������د الغ������زوات الدورية حمل������ت خ�ضائ�ض 

بدائي������ة، م������ع اأن تلك املرحل������ة �ضهدت اأوىل 

دوات احلديدية، وبعد  حماولت ت�ضني������ع الأ

ذلك بقليل )اأي يف القرن التا�ضع قبل امليالد( 

خيون من �ضقل احلديد.  متكن الآ

 – ال����ي����ون����ان����ي����ة  احل�����������ض�����ارة   -3

الرومانية:

الرومانية،  �ضكلت احل�ضارة اليونانية – 

وهي وريثة الثقاف������ات الكريتية – امليكينية، 

وامل�رشي������ة القدمي������ة ذروة تط������ور املجتم������ع 

القدمي. ون�ضتطيع تق�ضي������م دورتها احلياتية 
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اإىل ثالثة مراحل من النهو�ض تطورت املدن 

آ�ضيا  الرية اليونانية واجل������زر على �ضواطئ ا

ال�ضغرى املاأهولة باليونانيني ب�ضورة ن�ضطة 

يف القرون  الثامن– الثالث قبل امليالد.

وانت�������رشت يف مرحلة ال�ضتعمار اليوناين 

العظي������م )القرون الثام������ن– ال�ضاد�ض ق. م( 

امل�ضتعمرات اليوناني������ة، على م�ضاحة اخلط 

بي�������ض املتو�ضط والبحر  ال�ضاحلي للبحر الأ

�ضود كله������ا و�ضملت جنوب اإيطاليا و�ضمال  الأ

اأفريقي������ا وجزيرة القرم وحو�ض بحر اآزوف، 

للزراعة  مراك������ز  امل�ضتعم������رات  واأ�ضبح������ت 

واحلرف والتجارة، وق������د �ضمي هذا املقطع 

آثينا الدول  الزمني يف الفرتة التي قادت فيها ا

امل������دن الرية يف اليون������ان – الع�رش الذهبي 

للع������امل القدمي. كان ه������ذا الع�رش هو الذروة 

بداع������ي يف املجالت  عل������ى للنهو�������ض الإ الأ

الروحي������ة وال�ضيا�ضية والقت�ضادية، وخا�ضة 

زمن بريكلي�ض، عندما حققت اليونان ن�رشاً 

أ�ض�ضت   مراطورية الفار�ضية وا �ضاحقاً على الإ

أثينا  ثين������ي اإل اأن �رشاع ا الحتاد البحري الأ

خرى مع  واإ�ضبارط������ة، وال������دول – امل������دن الأ

ع������داد اخلارج������ني والداخل������ني اأ�ضعفت  الأ

اليونان متاماً.

بعد ذلك بفرتة ق�ض������رية، احتلت جيو�ض 

ال�ضكندر املقدوين )356 – 323( ق.م اأرا�ضي 

اليون������ان، وبداأت املرحلة الهلن�ضتية الق�ضرية 

مراطورية  )330 – 220( ق.م ومالبث������ت الإ

نف�ضه������ا اأن انحل������ت بع������د م������وت موؤ�ض�ضها؛ 

أ�ضا�ضها،  لك������ن ال������دول التي ظه������رت عل������ى ا

ث������ار الثقافية. فمدينة  تركت الكث������ري من الآ

أ�ض�ضها ال�ضكندر املقدوين  �ضكندرية التي ا الإ

يف دلت������ا الني������ل اأ�ضبحت عا�ضم������ة ال�ضاللة 

البطليمو�ضية، ومركزاً ثقافياً وجتارياً دولياً 

يف ذلك الزمن وقد �ضم مركز املدينة جممعاً 

�ضكندرية  متحف������اً، )مو�ضيون( حول مكتبة الإ

ال�ضهرية الت������ي و�ضل عدد خمطوطاتها، وفق 

الكث������ري م������ن املعطيات )م������ن 100 اإىل700( 

األف خمط������وط كتاب وعلى جزيرة )فارو�ض( 

بنيت منارة ارتفاعها 120مرتاً، وهي اإحدى 

عجائب الدنيا ال�ضبع. 

�ضبق ت�ضكل احل�ضارة الرومانية العظمى 

الت������ي ورثت احل�ض������ارة اليوناني������ة القدمية 

ترو�ضية التي انت�رشت على اجلزء  الثقافة الإ

آبينني« وبلغت  املركزي كله من �ضبه جزيرة »ا

اأوج ازدهارها يف القرن )ال�ضابع – اخلام�ض( 

ترو�ضيون خالل  قب������ل امليالد عندما متكن الإ

ق������رن )606 – 509( ق.م من امتالك روما 

ترو�ضيه  وب�ض������ط احتاد امل������دن – ال������دول الإ

�ضيطرته على اإيطالي������ا كلها تقريباً، ومار�ض 

جتارة بحرية ن�ضطة مع الكثري من دول البحر 

ترو�ضيون زراعة  بي�ض املتو�ضط. مار�ض الإ الأ

القمح والعنب والكت������ان. كما مار�ضوا تربية 
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النحا�������ض واحلديد،  وا�ضتخرجوا  املا�ضي������ة، 

ترو�ضيون  و�ضّك������وا النقود املعدنية. ت������رك الإ

ث������ار التاريخي������ة والتماثيل  الكث������ري م������ن الآ

ثار الكتابية  واملداف������ن، وعدداً كبرياً م������ن الآ

والنقو�ض. 

- ويف القرن الثالث – الثاين قبل امليالد 

ترو�ضي������ة ل�ضيطرة روما.  خ�ضعت امل������دن الإ

ترو�ضني  يتح������دث يو.ف.بافلينك������و ع������ن الإ

كح�ضارة م�ضتقلة، فيق������ول: »و�ضل امل�ضتوى 

وىل قبل  لفي������ة الأ احل�ض������اري مع بداي������ة الأ

امليالد حت������ى اإيطاليا؛ فف������ي اإقليم تو�ضكان 

ترو�ضي������ة الثنت������ا ع�رشة،  تتو�ض������ع امل������دن الإ

�ض������ارة اإىل اأن الدور احلا�ضم يف  ولبد من الإ

ترو�ضّية يعود اإىل الهجرة  ظهور احل�ضارة الإ

و�ضط،  البحرّية القادمة م������ن جهة ال�رشق الأ

�ضيا  غلب من ال�ضط������ر اجلنوبي لآ وعل������ى الأ

ال�ضغرى«. 

ثار الثقافية  لقد كان لنا اأن نطلع على الآ

ترو�ضّي������ة يف تو�ضكان، ونعتق������د بعد ذلك  الإ

ترو�ضيني  �ض������ح اأن ن�ضم������ي ثقاف������ة الإ اأن الأ

نها مل تتم  ح�ضارته������م ب�»�ضبه احل�ض������ارة« لأ

قليمية  عملية الت�ضكل النا�ضجة للح�ضارة الإ

أُن�ِضئْت روما ح�ض������ب ما يعتقد عام 753 ق.  ا

م، وانتقل������ت اإىل املجتم������ع الطبقي املبكر يف 

القرن ال�ضابع قبل امليالد. 

تّكون فيها نظ������ام �ضيا�ضي جمهوري عام 

أثناء حكم نبالء روما الذين �ضكلوا  510 ق. م ا

جمل�ض �ضيوخ، وانتخب������وا قنا�ضلة. انب�ضطت 

�ضلطة روما حتى عام 265 ق.م على اإيطاليا 

كلها، وبعد ح������روٍب ناجحٍة ع������دة �ضيطرت 

أوروب������ة الغربية كله������ا، و�ضمال  روما عل������ى ا

آ�ضي������ا ال�ضغرى، وبالد الرافدين،  اأفريقيا، وا

�ضود  والبلقان، والقوق������از و�ضواحل البحر الأ

وبح������ر اآزوف، وحتولت روم������ا منذ عام 27 

ق.م اإىل اإمراطورية. وبلغت الزراعة م�ضتوًى 

عالياً )لتيفوندا( وكذلك احلرف، والثقافة 

والفنون والتعلي������م، التي وقعت حتت التاأثري 

القوي للثقافة اليونانية.        

مراطورية الرومانية  تعود فرتة ازدهار الإ

ول ق.م، اأما غروبها  اإىل القرنني: الثاين– الأ

مراطورية الرومانية  فقد اكتمل مع هالك الإ

الغربي������ة ع������ام 476م، مل تتمي������ز روما بذلك 

ال�ضع������ود وال�ضمو يف الفنون والعلم كما �ضاأن 

يطاليني مع ذلك  اليونان القدمية، لك������ن الإ

أثراً وا�ضح������اً يف التاريخ، فقد �ضادوا  تركوا ا

أبنية وحت�ضينات معمارية �ضخمة، وو�ضعوا  ا

نظاماً �ضاماًل من القان������ون، وتنظيماً دقيقاً 

مراطورية  الإ دارة  ولإ الع�ضكري������ة،  للفن������ون 

ال�ضخمة.

مراطورية الرومانية الغربية  اأ�ضبحت الإ

وروبية يف اجليل  م�ضدراً لت�ضكل احل�ضارة الأ

مراطورية الرومانية ال�رشقية  الثالث، اأما الإ
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فكان������ت امل�ضدر الرئي�ض لت�ض������كل احل�ضارة 

البيزنطية ومن ثم ال�ضالفية ال�رشقية.

4- احل�ضارة الفينيقية- قرطاجة:   

تنتمي احل�ضارة الفينيقية اإىل ح�ضارات 

البحر املتو�ضط – اجليل الثاين.

يف  وبداياته������ا  جذوره������ا  ظه������رت 

لفيت������ني: اخلام�ض������ة – الرابعة ق.م، على  الأ

�ض������كل م�ضتوطن������ات على ال�ضاح������ل ال�رشقي 

بي�ض املتو�ض������ط، ما لبثت اأن منت  للبحر الأ

واأ�ضبح������ت مدن������اً كب������رية: �ض������ور، بيبلو�ض، 

. مار�ض الفينيقيون جتارة 
)8(

�ضيدا وغريه������ا

أ�ض�ضوا  ن�ضط������ة مع م�رش وب������الد الرافدين، وا

بي�������ض املتو�ضط عدداً من  مع دول البحر الأ

امل�ضتعمرات، اأهمها قرطاجة، التي اأ�ضبحت 

اأكر املراكز التجارية واحلرفية والثقافية يف 

أ�ض�ضها فينيقيون  بي�ض املتو�ض������ط )ا البحر الأ

من مدينة �ضيدا يف 825 قبل امليالد(، وقد 

امتلكت هذه املدينة زمن ازدهارها م�ضاحات 

وا�ضع������ة جداً على �ضاح������ل  املتو�ضط، �ضمال 

اأفريقيا، وجزءاً كبرياً من �ضبه جزيرة برينني، 

وكور�ضيكا، و�رشدينيا، و�ضقلية. وحني دخلت 

يف �رشاع مع روم������ا، وخا�ضت ثالثة حروب 

)البونية( ال�ضاقة، �ضعفت ثم �ضقطت ودمرت 

عام 146 ق.م.

ح�ضارات ال�رضق القدمية

النهرين )ميزو  �- ح�ضارة ما بني 

)9(
بوتومي(

اأ�ضبح������ت اأودية نهري دجل������ة والفرات 

موا�ض������ع لولدة ح�ضارات ع������دة معاً، تنتمي 

قليمية.  ول م������ن احل�ض������ارات الإ للجي������ل الأ

لف الثالث قب������ل امليالد، يف جنوب  فف������ي الأ

بالد الرافدين تطورت الثقافة ال�ضومرية يف 

مراكزها الكبرية مثل اأوروك، واأور، ولغا�ض، 

ماكن ظهرت قالع –  أكادي������ا: ويف ه������ذه الأ وا

م������دن كبرية، واخرتعت الكتاب������ة الت�ضويرية 

دبية ال�ضومرية  ثار الأ التي كتبت بها اأروع الآ

لف الثاين  )ملحمة جلجام�ض وغريها( يف الأ

ق.م انتقل������ت الزعامة يف بالد الرافدين اإىل 

أيام حكم  بابل، وبلغت تلك احل�ضارة ذروتها ا

امللك حمورابي )1792 – 1750( ق.م، الذي 

وحد ب������الد الرافدين حتت حكم������ه، وو�ضع 

قوانين������ه الت�رشيعية التي عرف������ت ب� »�رشيعة 

حموراب������ي«، املرحل������ة الثانية م������ن مراحل 

ازدياد نفوذ بابل تع������ود اإىل فرتة حكم امللك 

ول )1126 – 1105( ق.م  نبوخ������ذ ن�������رش الأ

حيث تط������ورت العلوم يف بابل ب�ضورة كبرية، 

وافتتح������ت مدار�ض لتعلي������م الكتابة وما اإىل 

ذلك.

آ�ضور  يف القرنني )16-15(ق.م ا�ضتولت ا
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أ�ض�ض  عل������ى الزعام������ة يف بالد الرافدي������ن، وا

ول دولة  آ�ضور بانيب������ال الأ حاك������م عا�ضمتها ا

قوية و�ضط ب������الد الرافدين، واأخ�ضع مملكة 

باب������ل ل�ضيطرت������ه. يف الف������رتة الواقعة مابني 

القرن������ني )16 - 13(ق.م و�ضع������ت جمموعة 

قوانني متيزت بالق�ضوة وباخل�ضونة يف تطبيق 

القواعد العام������ة للحياة. املرحلة الثانية من 

�ضوري������ة كانت يف القرنني  �ضع������ود اململكة الآ

)10-9(ق.م حي������ث ات�ضع������ت م�ضاحة اململكة 

�ضورية كثرياً نتيجة حلروبها الكثرية.  الآ

آ�ضور يف القرن )8(  وقعت حتت �ضلط������ة ا

�ضيوي������ة كلها وم�رش تقريباً،  ق.م الواجهة الآ

ومت تدمري بابل كلي������اً واإخ�ضاعها لل�ضيطرة. 

وميك������ن هن������ا اأن نتح������دث افرتا�ضي������اً عن 

اإمراطوري������ة عاملي������ة اأوىل ذات عمر ق�ضري. 

وم������ع ذلك، يف نهاية الق������رن )7(ق.م متكنت 

بابل بالحتاد مع امليديني من اإ�ضقاط اململكة 

آثارها املعمارية  �ضورية، التي و�ضلن������ا من ا الآ

والكتابية ال�ضيء الكثري.

�- احل�ضارة العيالمية:

ول: ت�ضكلت هذه احل�ضارة  من اجليل الأ

لفية  على م�ضاحة اإيران احلالية يف بداية الأ

 )10(
الثالث������ة ق.م واأ�ضبح������ت مدين������ة �ضو�������ض

عا�ضمة للدول������ة العيالمية، ا�ضتطاعت هذه 

احل�ض������ارة يف مرحل������ة ازدهاره������ا )حوايل 

لف الث������اين ق.م( اأن ت�ضيطر على اأرا�ضي  الأ

آ�ض������ور، وبابل.  اإي������ران الو�ضط������ى، و�ضومر، وا

ثار العيالمية الثقافية  ويحفظ الكثري من الآ

ثري. قال يو.ف.بافلينكو  يف متحف اإيران الأ

أ�ضهمت  مقّيم������اً دور احل�ض������ارة العيالمية: »ا

لفيتني الرابعة  التجارة الن�ضطة على تخوم الأ

والثالث������ة ق.م ب������ني املوؤ�ض�ض������ات الجتماعية 

اجلدي������دة ماب������ني النهرين، وغن������ى املناطق 

ولية اإ�ضهاماً 
يرانية برثوات املواد الأ اجلبلية الإ

حا�ضم������اً يف نهو�������ض احل�ض������ارة العيالمية، 

الت������ي ب�ضطت  �ضيطرتها عل������ى هذه الطرق 

التجارية، وقامت بدور املركز احل�ضاري يف 

خرية من عمر املجتمع البدائي«.  املرحلة الأ

)151- �ض272(.

 3- احل�ضارة الفار�ضية:

 تعود  احل�ضارة الفار�ضية اإىل ح�ضارات 

اجليل الث������اين التي قامت يف بالد الرافدين 

يراني������ة، والتي عّرت  واله�ضاب اجلبلية الإ

مراطوريات  ع������ن اأوج تطوره������ا يف اأوىل الإ

أ�ض�ضها كري  ، التي ا
)11(

كميني العاملية – دولة الأ

. حتى نهاية القرن)6( ق.م 
)12(

الثاين العظيم 

امتدت م�ضاح������ة الدولة الفار�ضية من �ضمال 

اأفريقيا حت������ى فراكيا، ومن نهر الهند وبحر 

ورال وبح������ر قزوين حتى �ض������ريدار. وهنا  الأ

بالذات ظهرت واحدة من اأقدم الديانات يف 

الع������امل – الزراد�ضتية. »�ضعدت فار�ض، ومنذ 

احتاللها للدولة امليدية، على م�رشح التاريخ 
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العامل������ي الوا�ضع، كي توؤدي الدور القيادي يف 

العالقات ال�ضيا�ضية طوال قرنني تاليني، وقد 

أ�ضهمت الفتوحات الفار�ضية وتوحيد ع�رشات  ا

فاق  ال�ضع������وب يف دولة واح������دة يف تو�ضيع الآ

الذهنية واجلغرافية ل�ضكانها. اإن اإيران التي 

زمان و�ضيطاً يف نقل القيم  تعتر من اأقدم الأ

الثقافية م������ن ال�رشق اإىل الغرب وبالعك�ض، مل 

ت�ضتمر يف تاأدية دورها التاريخي فح�ضب، يف 

أ�ض�ضت اأي�ضاً ح�ضارة  كمينيني، ب������ل ا عهد الأ

م�ضتقل������ة عالية التط������ور« )امل�ض������در نف�ضه 

�ض291- 311(.

اأخ�ضع������ت فار�ض م�������رش ل�ضيطرتها عام 

الفر�������ض قمبيز 
)13(

525 ق.م، واأعل������ن ك�رشى

أي�ضاً، كما اأخ�ضع الفر�ض  الثاين ملكاً عليها ا

يف نهاية القرن )6( ق.م ل�ضيطرتهم اأرمينيا 

ومقدونيا، واجلزء ال�ضمايل الغربي من الهند، 

أ�ض�ضت منظومة  والقبائ������ل العربية املتنقلة، وا

مراطورية،  دارة امل�ضاحات ال�ضا�ضعة من الإ لإ

املق�ضمة اإىل وليات. �ض������كل عمل املزارعني 

أ�ضا�ض الزراع������ة، وعمل احلرفيني  ا حرار  الأ

أ�ضا�ض احلرف. وكان هناك عدد  ح������رار- ا الأ

قليل من العبيد ن�ضبي������اً، ُمنح بع�ضهم قطعاً 

ول  ر�������ض )لقاء اأجر(. و�ض������ع دارا الأ من الأ

منظومة �رشيبي������ة نقدية واحدة، اآخذة بعني 

ر�ض امل�ضتعملة وخ�ضوبتها  العتبار نوعية الأ

يج������ار يف الواقع(. كما  )نظ������ام اأقرب اإىل الإ

مراطورية كلها،  وحد النظ������ام النق������دي لالإ

واعتم������دت طرق حم������ددة للقوافل، ورممت 

مراطورية  وبنيت القنوات املائية. �ضعفت الإ

كميني������ة نتيج������ة النتفا�ض������ات الكث������رية،  الأ

غري������ق، وخ�ضعت ل�ضيطرة  واحلروب مع الإ

�ضكندر املقدوين يف خالل )334 – 333(ق. الإ

أثرية  م تركت ه������ذه احل�ضارة جمموع������ات ا

أدبية مكتوبة  آثار ا رائعة، بري�ضيب������ول، �ضو�ض، ا

باللغ������ة امل�ضمارية، وتقومي������ني دقيقني جداً: 

قمري )354يوماً( وزراد�ضتي )365يوماً(.

احل�ضارة الهندية القدمية: 

قليمية الكبرية  هي اإحدى احل�ضارات الإ

ول. ن�ضاأت يف وادي نهر الهند  م������ن اجليل الأ

وفروعه. تاأ�ض�ضت يف هذا املكان منذ الع�رش 

احلج������ري احلديث مدن كب������رية ن�ضبياً مثل: 

موخينج������و، دارو، وخاراب������ا. عم������ل �ضكان 

املنطقة بزراعة احلب������وب والقطن، وتو�ضل 

لفية  ال�ضناع املحليون امله������رة حتى بداية الأ

الثانية قبل املي������الد اإىل م�ضتويات عالية يف 

ت�ضنيع الب�ضائع احلرفية، واملنتجات الفنية. 

يكتب يو.ف.بافلينكو عن هذه الثقافة قائاًل: 

»اأقامت الهند منذ الق������دم عالقات جتارية 

ثقافية مع الكثري من املناطق البعيدة جداً من 

يكومينا، وو�ضلت ب�ضائع ال�ضناع الهنود يف  الأ

لفيتني الثالثة  ع�رش احل�ضارة الهارابية )الأ

والثانية(ق.م، اإىل مناط������ق البحر املتو�ضط، 

آ�ضيا الو�ضطى، ويف القرون الالحقة دخلت  وا
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يف عالقات قوية م������ع العامل القدمي ومناطق 

آ�ضي������ا، وح�ضل تب������ادل متعدد  جن������وب �رشق ا

اجلوانب للقيم والثقافات«.

مرحل���ة الفي���دا )Veda( م������ن مراحل 

احل�ض������ارة الهندي������ة القدمية )من������ذ نهاية 

وىل(  لفية الأ أوا�ضط الأ لفي������ة الثانية حتى ا الأ

 )Aryans( رية – هي متثل زمن القبائل الآ
يف �ضم������ال الهند، وزمن ت�ض������كل اأوىل الدول 

يف وادي نه������ر الغاجن القرن )9-6( ق.م. اأما 

املرحلة املمت������دة خالل الق������رون: )5-3(ق.

م، فتو�ض������ف باملرحلة البوذي������ة، وهي ع�رش 

انت�ضار واحدة من اأعظ������م الديانات العاملية 

مراطوري������ة املاورية  – البوذية، وظه������ور الإ
.)Mavryan empire(

اأما املرحلة املمتدة من القرن الثاين ق.م 

حتى اخلام�ض امليالدي فتعد مرحلة الع�رش 

الكال�ضيك������ي للح�ض������ارة الهندي������ة القدمية، 

وازدهار ثقافتها، ون�ضوء الهندو�ضية، وتاأ�ضي�ض 

دب  املدار�ض العظيم������ة يف جمالت الفن والأ

والفل�ضف������ة والريا�ضي������ات، واللغ������ات، وعلم 

املنطق.

متي������زت احل�ض������ارة الهندي������ة – اجليل 

الث������اين مبرحلت������ني م������ن مراح������ل النهو�ض 

مراطورية  وىل اإىل الإ والزده������ار، تع������ود الأ

املاورّي������ة )القرن������ني 4-3(ق.م، فف������ي زمن 

آ�ض������وك وهو اأحد  احلاك������م الثالث لل�ضاللة: ا

اأكرث رج������الت الدولة القدمية �ضهرة ظهرت 

بن������ى وت�ضكيالت حكومية امتدت من ك�ضمري 

وجبال الهيمالي������ا يف ال�ضمال حتى ماي�ضور 

يف اجلنوب، ومن اإقليم اأفغان�ضتان املعا�رشة 

يف الغ������رب حت������ى خليج البنغ������ال يف ال�رشق 

وت�ضكل نظام اإدارة مركزي، حوى عنا�رش اأو 

دارة الذاتية  مكونات مثل الدميقراطية، والإ

لبع�������ض املدن-اجلمهوري������ات م�ضتن������داً اإىل 

املعتقد البوذي والنظام ال�ضاليل.

خالل ذل������ك حققت الزراع������ة واحلرف 

والتج������ارة والثقافة جناحات كبرية. ووجدت 

أ�ض������كال متنوع������ة للعبودي������ة، دون اأن ت�ضبح  ا

منوذجاً �ضائداً يف القت�ضاد، كما هي احلال 

حرار واملزارعني واحلرفيني  بالن�ضبة لعمل الأ

ن�ضف امل�ضتقل������ني. انت�������رشت الكتابة ب�ضكل 

كبري، وحفظت الكثري م������ن تعاليم ومرا�ضيم 

آ�ضوك املنقو�ضة على ال�ضخر. ا

كان ال�������رشح املعماري الرائ������ع من تلك 

احلقبة هو ق�������رش القي�رش، وخا�ضة القاعة 

عمدة املئة«. امل�ضهورة ذات »الأ

مراطوري������ة  بع������د مرحل������ة �ضيط������رة الإ

أثناء حكم  الكو�ضانية، التي ن�������رشت نفوذها ا

ول من القرن  القي�������رش كاني�ضت-يف الربع الأ

ول امليالدي-عل������ى م�ضاح������ات باك�ضت������ان  الأ

واأفغان�ضت������ان احلاليت������ني، والهن������د الو�ضطى 

وال�ضمالية وال�ضمالي������ة الغربية، تعد املرحلة 
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الهندي������ة  ازده������اراً يف احل�ض������ارة  ك������رث  الأ

القدمي������ة، هي تل������ك املرحلة الت������ي امتدت 

قرنني من تاريخ اإمراطورية غوبتا )القرنني 

الراب������ع واخلام�ض امليالدي������ني(. فقد احتلت 

أثن������اء حكم اإمراطورها  ا مراطورية  هذه الإ

كر من الهند  ن�ضاندرا غوبتا الثاين اجلزء الأ

ال�ضمالية، فكان الع�رش، ع�رش نهو�ضٍ جديد 

لالقت�ض������اد والثقافة يف الب������الد، والتوا�ضل 

بي�������ض املتو�ضط،  الن�ضط م������ع دول البحر الأ

ق�ضى. آ�ضيا، وال�رشق الأ وجنوب �رشق ا

ويجدر اأن ن�ضري اإىل التطابق التقريبي بني 

مراحل ازدهار احل�ضارة الهندية، واملراحل 

بي�ض  املماثل������ة من تاريخ ح�ضارات البحر الأ

�ضكندري������ة-  أثينا-الإ )ا القدمي������ة  املتو�ض������ط 

مراطوري������ة الروماني������ة(. وهذا يدل على  الإ

ت�ضابه اإيقاع تط������ور احل�ضارات القدمية يف 

�ضا�ضية. مراكزها الأ

فق������د �ضبق������ت كل نهو�ض وتبعت������ه اأزمة 

طويلة، وفرتة انهيار للدول، وحروب داخلية 

وغزوات خارجية، وركود وهبوط يف الثقافة 

والقت�ضاد.

خرية قبل امليالد  ت�ضكلت يف الق������رون الأ

عل������ى اأرا�ضي هند�ضتان احل�ض������ارة البوذية، 

وامت������دت اإىل ال�ضمال )ال�ض������ني، منغوليا(، 

واإىل ال�������رشق الهند ال�ضينية وكان لها جذور 

م�ضرتكة مع احل�ض������ارة الهندية، وقد قامت 

أ�ضا�������ض البوذية كديان������ة عاملية، لقت  على ا

انت�ضاراً وا�ضعاً يف العامل وما زالت حتى يومنا 

هذا. 

ي�ضم������ل  القدمي���ة:  ال�ضيني���ة  احل�ض���ارة 

لفيتني  تاريخه������ا املرحلة املمتدة من تخوم الأ

الثالثة والثانية ق.م، حتى �ضقوط اإمراطورية 

هان عام 220م.هذه كانت فرتة حياة جيلني 

قليمية. من احل�ضارات الإ

تعود فرتة وجود دولة �ضاجن – اإين الطبقية 

ن  اآن  املبكرة يف حو�ض نهر هوان )امل�ضمى الآ

– ياجن(، اإىل الق������رن )18-15(ق.م، وكذلك 
ت�ضكل ثقافة الع�������رش الرونزي، وبناء املدن 

ذات جممعات الق�ض������ور، واأحياء احلرفيني، 

وعملي������ة تطور التجارة، مب������ا فيها الدولية، 

قليمية  وقد �ضكلت اجلماع������ات البدائية الإ

أ�ضا�ض املجتم������ع، ومل تل������ق العبودية  احل������رة ا

انت�ضاراً وا�ضعاً 

يكتب يو.ف.بافلينكو عن ح�ضارة �ضاجن-

و�ضط لنهر هوان،  اإين القدمية يف املجرى الأ

ول للح�ضارة ال�ضينية  �ضا�ض الأ باعتبارها الأ

القدمية: »باملقارنة مع هند�ضتان، فاإن ت�ضكل 

املركز احل�ضاري ال�ضيني املبكر جاء متاأخراً 

اأكرث من األف �ضنة. وكان ظهور ح�ضارة �ضاجن 

آ�ضيا، يف املجرى  قدم يف �رشق ا –اإي������ن وهي الأ
لفية  أوا�ضط الأ املتو�ضط لنهر هوان لي�ض قبل ا

أ�ضا�ضاً  الثانية قب������ل امليالد.وهذه �ضت�ضب������ح ا
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للتطور الثقايف-  الجتماعي الالحق للمنطقة 

ال�رشقي������ة كلها، م������ن املنطقة  �ضيوي������ة –  الآ

ال�ضاحلي������ة واليابان حتى فيتن������ام والتبت«. 

وات�ضع تدريجياً نطاق هذه احل�ضارة، ف�ضم 

اإليه ال�ضني اجلنوبية وال�ضمالية. واأ�ضبحت 

وحدة احل�ضارة ال�ضينية كاملة غري منقو�ضة 

يف ع�رش �ضاللة هان فح�ضب )القرون: الثاين 

ق.م – الثاين م(. 

ات�ضمت مراحل اإمراطوريتي ت�ضاو الغربية 

)1207 – 771( ق.م وت�ض������او ال�رشقية)770 

– 249( ق.م بالتو�ض������ع اجلغ������رايف، وتاأ�ضي�ض 
وامل�ضالح  للممتل������كات  �ضخم������ة  جممع������ات 

مالك اجلماعية، وبانت�ضار  القي�رشية، اإىل الأ

العبودية، وبناء القالع واملدن، وتطوير تقنية 

�ضباكة الرونز، وانت�ضار الكتابة الهريوغليفية، 

�ضلحة. عرفت  أن������واع جديدة من الأ واخرتاع ا

بداية الع�رش احلديدي مبرحلة »القي�رشيات 

املتحاربة« الق������رن )5-3( ق.م، والتي انتهت 

بانت�ض������ار قي�رشي������ة �ضني، بقي������ادة اإين �ضني 

ع������ام 221 ق.م، فاأعل������ن نف�ض������ه اإمراطوراً 

أباطرة  با�ض������م: �ضيه ه������واجن �ض������ني )اأي اأول ا

مراطور خالل ع�رش  �ضني. واأجرى ه������ذا الإ

أ ببناء �ضور  �ضن������وات اإ�ضالحات جذرية: ب������دا

ال�ضني العظيم، حلماي������ة احلدود ال�ضمالية 

مراطورية، وق�ضم اإمراطوريته اإىل اأربعني  لالإ

مقاطعة، وق�ضى على ميزات النبالء، اأعلن 

مراطور، واأدخل  ح������رار رعايا لالإ ال�ضكان الأ

جمموعة من الت�رشيعات الكتابية التنظيمية، 

ولوائح حمددة ح������ول املنا�ضب، نظام نقدي 

موحد، وبنى ق�رشاً �ضخماً ذا حديقة حممية 

ج������راءات ال�ضابق������ة كلها تطلبت  لنف�ضه. الإ

م�ضاعف������ة ال�رشائب عدة م������رات، مما اأدى 

اإىل ا�ضتياء فئ������ات ال�ضعب جميعها، حتى اإذا 

أتون  مراط������ور، دخلت الب������الد يف ا م������ات الإ

هلي������ة. ليخرج منها منت�رشاً اأحد  احلرب الأ

زعماء النتفا�ضات املدعو ليو بان وقد كان 

حدى القرى ال�ضغرية، فاأ�ضبح بعد  خمتاراً لإ

أباطرة  هلية ع������ام 202 ق.م اأول ا احلرب الأ

�ضاللة هان الكرى وبداأ حكمه بتقلي�ض حاد  

لل�رشائب.

أثن������اء حك������م  ازده������رت ه������ان الك������رى ا

أو – دي )140 – 87( ق.م، فاأعيد  مراطور ا الإ

بناء منظومات الري التي هدمتها احلروب، 

ر�ض املزروعة. وظهر  وت�ضاعفت م�ضاحة الأ

عدد من التقنيات اجلديدة: حمراث مع قمع 

للبذار، حم������راث ب�ضكتني، نظ������ام »الدورات 

الزراعي������ة« )دورتان(، وظه������رت املوؤ�ض�ضات 

احلرفي������ة الكبرية )و�ضل عدد العاملني فيها 

اإىل األف عامل(، وازدهرت التجارة، وانطلقت 

عر طريق احلري������ر العظيم، الذي امتد من 

آ�ضي������ا الو�ضطى  عا�ضمة ه������ان عن طري������ق ا

مراطورية  الرومانية.  دنى اإىل الإ وال�رشق الأ
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اإمراطورياً  أً  واأعلن������ت الكونف�ضيو�ضية مب������دا

وديانة ر�ضمية. ت�ضاعف عدد �ضكان ال�ضني 

عدة مرات، وو�ضل ح�ضب اإح�ضائيات عام 2 

ميالدي اإىل 60 مليون ن�ضمة، وبلغت م�ضاحة 

را�ض������ي امل�ضتثم������رة يف الزراعة 56 مليون  الأ

هكتار. ومع كل ذل������ك فاإن حدة التناق�ضات 

الداخلي������ة و�ضل�ضل������ة النتفا�ض������ات اأدت اإىل 

قليمي������ة  ال�ضيني������ة  �ضق������وط احل�ض������ارة الإ

القدمية مرتبط������ة ب�ضاللة ه������ان ال�ضغرى، 

مراطور غوان اأو - دي  التي بداأت بحكم الإ

)25 – 27(م، ال������ذي جرى يف عهده حت�ضني 

وىل يف مر�ضوم  و�ض������ع العبيد )اأعلن للمرة الأ

اإمراطوري، اأن العبد بطبيعته– اإن�ضان(.    

كم������ا مت تخفي�ض ال�رشائ������ب، وتو�ضعت 

مراطورية. ظهرت  احلدود اجلغرافي������ة لالإ

�ضبكة م�ضاري������ع زراعية حدث فيها ا�ضتبدال 

حرار، الذين  عمل العبيد بعمل الفالحني الأ

يتقا�ضون ح�ض������ة من اإنتاجه������م، و�ضيطرت 

عالقات اقت�ضادي������ة طبيعية، كل ذلك �ضكل 

قطاعي. جراء ذلك  نت������اج الإ اأجنة لنمط الإ

ح�ضل امل������الك الزراعيون الكب������ار على قوة 

مراطور  �ضيا�ضي������ة، اأ�ضعفت من �ضلط������ة الإ

املركزي������ة، وازدادت خالل ذلك النتفا�ضات 

املختلفة، واحلروب املحلية، وغزوات القبائل 

مور قادت اإىل عزل اآخر  املج������اورة. وهذه الأ

أباط������رة �ضاللة هان ع������ام 220م. بداأت بعد  ا

مراطوري������ات الثالث، التي  ذل������ك مرحلة الإ

عرف������ت مبرحلة النتقال اإىل حقبة تالية من 

احل�ضارة ال�ضينية.

احل�ضارة اليابانية:   

ج������اء ت�ضكل احل�ضارة يف اليابان متاأخراً 

هنا تعود مرحل������ة الع�رش احلجري احلديث 

لفي������ة الرابعة قبل  أوا�ضط الأ )نيولي������ت( اإىل ا

)الع�������رش احلج������ري 
)14(

نيوليت املي������الد. والإ

النحا�ض������ي(، م������ن 300 ق.م حت������ى 300م. 

وت�ضمى املرحل������ة املمتدة من300م حتى700 

أو ياماتو الغربية– ن�ضبة  م مبرحل������ة التالل )ا

اإىل اإح������دى املمالك الك������رى(، وذلك عندما 

ت�ضكل على اجلزر اليابانية، املجتمع الطبقي 

املبك������ر، وظهرت ممالك عدي������دة ت�ضارعت 

فيما بينها. تط������ورت ب�ضكل ن�ضط العالقات 

ال�ض������ني.  م������ع  وال�ضيا�ضي������ة  القت�ضادي������ة 

 )15(
ويف نهاي������ة املرحل������ة ت�ضكل������ت فيدرالية

)احتاد(، اأعلنت زعام������ة قبيلة ياماتو، التي 

اتخذت ت�ضمية تين������و )التي تكافئ بالنتيجة 

– اإمراط������ور(. ونتيج������ة للتف������اوت والتمايز 
الجتماعي������ني، متَّ ف������رز ال�ض������كان اإىل نبالء 

اأحرار، وعمال  را�ضي، وفالح������ني  مالك الأ

غري م�ضتقل������ني »بيمني« )جمردين من امللكية 

اخلا�ضة، ويعملون ل�ضال������ح تينو، والنبالء(. 

وعبي������د منزلي������ني »للخدم������ة يف املن������ازل« 

واعترت اأرا�ضي زراعة ال������رز املروية، التي 
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يتطل������ب العمل فيها جه������داً جماعياً، ملكية 

عامة اخرتعت الكتابة، املوؤ�ض�ضة على الكتابة 

وانت�رشت  املتحولة،  ال�ضيني������ة  الهريوغليفية 

 
)16(

البوذية يف البالد، املتنا�ضبة مع ال�ضينتوية

القدمية. 

ودري�ضية  اإن فراكي������ا زم������ن اململك������ة الأ

وروبي«.  – »ج�ض������م اجتماعي من الن������وع الأ
ول  لف الأ وبالتايل فالعملية احل�ضارية يف الأ

ول ق. م، مل تقت�رش  ل������ف الأ ق.م – بداي������ة الأ

على اأطر احل�ض������ارة اليونانية – الرومانية، 

بل �ضملت عدداً م������ن الت�ضكالت احل�ضارية 

أ�ضا�ضاً للثقافة  غري املكتملة، الت������ي اأ�ضبحت ا

أنها  ا وروبية -الغربية وال�رشقية: »�ضحيح  الأ

خرجت من م�������رشح التاريخ منذ القدم، لكن 

كانت لكل منها اأهميته������ا املحددة يف ت�ضكل 

احل�ض������ارات الالحقة: امل�ضيحي������ة- الغربية 

)الكلتي������ون(، وامل�ضيحي������ة ال�رشقي������ة )اأحفاد 

الداكيون،  وغريه������م،  الالتينيني  لريي������ني  الإ

الفراكيون، وال�ضالفي������ون يف حو�ض الدنير 

حف������اد البعيدين برو�ضالفيا يف غابات  – والأ
اأوكرانيا«. 

احل�ضارة ال�ضالفية غري املكتملة. تنتمي 

ه������ذه احل�ضارة غري الناجزة –مثل الكلتية– 

اإىل ذل������ك النوع من احل�ض������ارات التي بداأت 

ر�ض. لقد  تت�ضكل ث������م اختفت عن وج������ه الأ

احتل������ت القرون )ال�ضابع حت������ى الرابع( ق.م 

م�ضاح������ات �ضا�ضعة م������ن املنطق������ة ال�ضمالية 

�ضود، و�ضم������ال القوقاز  املحاذي������ة للبح������ر الأ

آ�ضيا الو�ضط������ى، وجنوب جبال  وم������ا وراءه، وا

أ ال�ضكيفيون يف الثلث  ألت������اي. ب������دا ورال وا الأ

خري من الق������رن ال�ضابع ق.م احتالل دول  الأ

و�ضط، لكنه������م مل يلبثوا اأن طردوا  ال�������رشق الأ

من هن������اك. لكن حملة ك�������رشى الفر�ض دارا 

أي�ضاً   ول 512 ق.م �ضد ال�ضكيفيني باءت ا الأ

أ�ض�ض القي�������رش ال�ضكيفي اآتي على  بالف�ضل. ا

تخ������وم القرنني اخلام�������ض والرابع ق.م دولة 

�ضكيفية قوية، امت������دت من نهر الدون حتى 

بح������ر اآزوف نقلت عا�ضم������ة ال�ضكيفيني اإىل 

منطق������ة القرم يف نهاية الق������رن الثالث ق.م 

)نياب������ول – �ضكيفي – عل������ى اأطراف مدينة 

�ضيمفريوبل احلالي������ة(. ق�ضى القوطيون يف 

نهاية الق������رن الثالث املي������الدي على الدولة 

ال�ضكيفي������ة. كان معظم ال�ضكيفيني �ضيادين، 

مربي ما�ضية، لكن مار�ضوا الزراعة، واأقاموا 

عالقات وثيق������ة مع امل�ضتعم������رات اليونانية 

أوليفي������ا، بانتيكابي،  �ضود – ا عل������ى البحر الأ

خر�ض������ون، ون�ضبت ح������روب متكررة بني هذه 

آ�ضور، وب������الد فار�������ض ومقدونيا.  الدول������ة وا

ا�ضته������رت الثقاف������ة ال�ضكيفي������ة الفريدة مبا 

�ضلوب الوح�ض������ي للزينة – التي  ي�ضم������ى بالأ
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آث������اره يف مقابر النب������الء ال�ضكفيني  وجدت ا

الغنية.

غ���ري  القدمي���ة  ال�ضالفي���ة  احل�ض���ارة 

احل�ض������ارة  نن�ض������ب  اأن  ميك������ن  املكتمل���ة. 

ال�ضالفي������ة التي ت�ضكلت �ضمال حو�ض البحر 

�ضود، ويف اأوروبة ال�رشقية، اإىل ح�ضارات  الأ

اجلي������ل الثاين، التي تطورت يف وقت متاأخر 

�ضمن الدورة التاريخية نف�ضها، والتي اأقامت 

عالقات مع احل�ضارات القدمية املنتمية اإىل 

لفيتني الثالثة والثانية  اجليل الث������اين. يف الأ

قبل امليالد ويف تلك املناطق )حتديداً �ضمال 

�ضود(  القوقاز والكرب������ات، ومناطق البحر الأ

ح�ضل النتقال اإىل الع�رش الرونزي، وتبدو 

موؤ�رشات ذلك النتقال كلها وا�ضحة للعيان: 

فقد تعل������م ال�ضكان �ضهر املع������ادن، و�ضنعت 

اأدوات العم������ل وال�ض������الح والزين������ة  من تلك 

املع������ادن. تو�ضع������ت �ضبكات الق������رى، وازداد 

حجمه������ا، واأخذ التب������ادل �ضفة منتظمة بني 

القبائل التي تعم������ل بالزراعة وتلك الرعوية 

والرتيبولي������ة،  الرتيالي������ة،   – )الثقاف������ات 

والفاتيانية(.  ندرونوفي������ة،  والأ والكوباني������ة، 

اندجم������ت امللكي������ة اجلماعية م������ع ممتلكات 

بوية الكب������رية. احتدت اجلماعات  �رش الأ الأ

يف قبائ������ل، انبثق عنها جمموعة من الزعماء 

كر من  والنب������الء ا�ضتحوذوا على اجل������زء الأ

الرثوة. اأ�ضبحت احتادات القبائل هذه اأجنة 

للدول التي �ضتظهر م�ضتقباًل. ولكن كان من 

ر�ض – بخالف ما  ال�ضعب جداً على هذه الأ

حدث يف مراكز احل�ضارات املبكرة يف ال�رشق 

و�ض������ط– احل�ضول عل������ى حما�ضيل كبرية  الأ

با�ضتخدام الزراعة املروية، وجتميع ال�ضكان 

نه������ار الكب������رية )والحتمالت  يف ودي������ان الأ

خرى كانت غائب������ة ب�ضبب �ضعف م�ضتوى  الأ

التطور التقني للمجتمع(، لكل ذلك مل تظهر 

يف هذه املنطقة دول قوية.

أنهار  أ الع�������رش احلديدي يف اأحوا�ض ا بدا

لفية  الدني������ر والفولغا و�ضمال القوقاز يف الأ

ألت������اي  وىل ق.م، ويف �ضيبريي������ا الغربي������ة وا الأ

أوا�ض������ط القرن ال�ضاب������ع ق.م )ثقافة  – منذ ا
نانية(.  الدياكوفي������ة، والغوروديت�ضكاي������ا، والأ

القوي������ة يف مراك������ز  �ضكل������ت الحت������كاكات 

احل�ض������ارات القدمية، وخا�ض������ة عن طريق 

�ضود  امل������دن اليوناني������ة املحاذي������ة للبح������ر الأ

واململك������ة البو�ضفورية، حاف������زاً كبرياً لتقدم 

املجتمع عل������ى امل�ضاح������ات ال�ضا�ضعة لرو�ضيا 

واأوكرانيا احلاليتني. لقد �ضاعدت مثل هذه 

الحتكاكات والت�ض������الت الثقافية املحلية، 

قليمية  وعملياً يف الوقت نف�ضه احل�ضارات الإ

خرى، للدخول يف طور النتقال  وروبية الأ الأ

اإىل احل�ضارة العاملية الو�ضطى.
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ح�����������ض�����ارات اأم�����ري�����ك�����ا م�����ا ق��ب��ل 

كولومب�س:   

مريكية معزولة،  تطورت املجتمع������ات الأ

ووف������ق طريق خا�������ض. وح�ض������ب املعلومات 

ن�ضان  ثرية احلديثة، يعتق������د اأن انتقال الإ الأ

مريكية جاء نتيجة موجات عدة  اإىل القارة الأ

آ�ضيا وعن طريق الرزخ الذي  من الهجرة، من ا

ارتفع م������كان م�ضيق بريين������غ احلايل، خالل 

حقبتني مديدتني: ما قبل 40-50 األف عام، 

أل������ف عام كان مناخ �ضمال  وما قبل 10-28 ا

آ�ضيا يومذاك مناخاً معتدلً، فانتقلت قبائل  ا

ال�ضيادين لحقة قطعان املاموث، والوحو�ض 

مريكية  خ������رى، اإىل الق������ارة الأ ال�ضخم������ة الأ

ال�ضمالي������ة، ومنه������ا اإىل اأمري������كا الو�ضط������ى  

واجلنوبية.�ضكلت الظروف املناخية املالئمة، 

ووف������رة احليوان������ات ال�ضخم������ة، والنباتات 

أ�ضباباً لزدي������اد �رشيع يف  كل ا ال�ضاحلة ل������الأ

لفية  ال�ض������كان، فا�ضتهلكت حت������ى الأ ع������دد 

ال�ضابعة ق.م قطعان املاموث، وتقل�ضت بحدة 

مريكي(، ثم  اأعداد روؤو�ض البيزون )الثور الأ

�ضماك  اأ�ضبح������ت الزراعة وال�ضيد و�ضيد الأ

لفية ال�ضابعة  هي جمالت عمل النا�ض من الأ

حت������ى اخلام�ض������ة ق.م. وتر�ضخ������ت ح�ضارة 

الع�رش احلجري احلديث. 

كان������ت ال������ذرة )ماي�ض( ه������ي املح�ضول 

�ضا�ضي، وزرع������وا اإ�ضافة اإليها  الزراع������ي الأ

فوكادو، والفليفلة  الفا�ضولياء واليقطني والأ

احلرة. وانت�رشت ثقافة العمل الزراعي هذه 

يف جنوب –�������رشق– و�ضمال اأمريكا، واأر�ضي 

املك�ضيك احلالية، وعلى �ضواحل البريو.

�ضغلت ح�ضارات ما قبل كولومب�ض م�ضاحة 

الو�ضطى، و�ضمال–غ������رب وجنوب  اأمري������كا 

أتقن������ت يف تلك احل�ضارات �ضناعة  اأمريكا. ا

لفي������ة الثالثة ق.م،  واين الفخاري������ة يف الأ الأ

وظهر التب������ادل الطبيعي، ثم تبعته املوؤ�رشات 

وىل للتمايز الطبقي الجتماعي. الأ

ول من احل�ض���ارات. بلغ تطور  اجلي���ل االأ

لفي������ة الثانية ق.م  الزراعة واحل������رف يف الأ

م�ضتويات عالية، مكنت ال�ضكان املحليني من 

احل�ضول على اإنت������اج فائ�ض ب�ضكل منتظم، 

وكانت نتيجة ذلك ت�ضكل املجتمعات الطبقية 

املبكرة، وظهور عدد كبري من الدول، وخا�ضة 

يف اأمريكا الو�ضطى. بنيت املدن، ومنظومات 

ال������ري، و�ضيدت دور �ضخم������ة للعبادة. بلغت 

زتيك،  مرحلة الزدهار ثقاف������ات: املايا، والأ

ومليك. وظهر التق�ضيم الطبقي وا�ضحاً:  والأ

كان������ت هناك فئ������ات عليا )احلاك������م، القادة 

الع�ضكريني، الكهن������ة( وفئة كبرية من العامة 

ح������رار واحلرفيني والتج������ار، وفئة �ضفلى  الأ

م������ن العبيد، الذين يدخل يف عدادهم اأ�رشى 

احلرب واملجرمون، ومع ذلك مل تكن العبودية 

منطاً م�ضيطراً على القت�ضاد.
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بني������ت يف مرحل������ة ازده������ار املجتمعات 

وىل  لفية الأ أوا�ض������ط الأ الطبقي������ة املبك������رة )ا

ق.م( م������دن كبرية، وتطور بن�ضاط علم الفلك 

والريا�ضيات وفن النحت والعمارة.

أ  اجلي���ل الث���اين م���ن احل�ض���ارات. تب������دا

املرحل������ة التالي������ة من تاريخ اأمري������كا ما قبل 

كولومب�ض على تخ������وم امليالد. لقد اأ�ضبحت 

اله�ضبة البوليفية بالقرب من بحرية تيتيكاكا 

منذ القرن الثالث حتى الثامن مركزاً لثقافة 

تياوان������كا. انت�رشت ب�ض������ورة وا�ضعة معاجلة 

املعادن –الذهب والف�ضة والنحا�ض والرونز 

مكن������ة، ومل تع������رف احل�ضارات  يف ه������ذه الأ

مريكي������ة –بح������رف اأخواته������ا  قليمي������ة الأ الإ

وروبيات-معاجلة اأو �ضناعة احلديد.  الأ

وله������ذا ال�ضبب فاإن الع�������رش الرونزي مل 

ول، بل الفرع الثاين  أ هنا يف الف������رع الأ يب������دا

من التطور احل�ضاري، تقريباً حتى احتالل 

مريكا.  وروبيني لأ الأ

مريكي������ة يف هذه  ظه������رت يف الق������ارة الأ

كرث �ضهرة  املرحلة اإمراطوريات كبرية عدة، الأ

نكا، الت������ي تعود بداية  منه������ا اإمراطورية الإ

ن�ضوئه������ا اإىل القرن الثالث ع�������رش امليالدي، 

وق������د �ضملت اأمالكها حت������ى القرن اخلام�ض 

أك������ر ب� 1.7 مرة من  ع�������رش 900 األف كم2 )ا

م�ضاحة فرن�ضا احلالي������ة(، وكانت العالقات 

مراطورية منظمة على  الجتماعي������ة يف الإ

النح������و التايل: يج������ب اأن ميار�������ض ال�ضكان 

جميعاً العمل، مبا فيهم القادة الكبار.ا�ضتلم 

ر�ض كافي������ة ملعي�ضته  كل فرد قطع������ة من الأ

جل تلبية  ومعي�ضة اأ�رشته. والتزم ال�ضكان –لأ

احتياجات الدولة والكهنة– اأن يزرعوا �ضوية 

نكا )الدولة(  ر�ض التي تع������ود ملكيتها لالإ الأ

ولل�ضم�������ض )الكهنة واملعاب������د(، بعد اأن ينهوا 

العم������ل يف اأر�ضهم اخلا�ض������ة. خ�ض�ض ق�ضم 

من املحا�ضيل الناجت������ة لتاأ�ضي�ض احتياطات 

رامل،  عالة الأ عام������ة من املواد الغذائي������ة، لإ

�ضلحة  واليتامى، واملعوقني. مت الحتفاظ بالأ

واأدوات العم������ل التي ينتجه������ا احلرفيون يف 

املا�ضية- وق�ضمت  احلكومي������ة،  امل�ضتودعات 

ر�ض- ثالثة اأق�ضام: جزء ل�ضتهالك  مث������ل الأ

ن������كا، والثال������ث لل�ضم�ض،  �������رشة، وجزء لالإ الأ

واأقيمت رقاب������ة �ضارمة عل������ى ال�ضتهالك، 

ونفذت عقوبات قا�ضية على ال�ضارقني، وكان 

التبادل بني النا�ض طبيعياً. 

�رش كله������م يف عملية  أرب������اب الأ �ض������ارك ا

دارة عل������ى امل�ضتويات الدني������ا والو�ضطى،  الإ

ن������كا، ومتَّ  وبقي������ت ال�ضلط������ة العلي������ا بيد الإ

ر�ضتقراطي������ة دوراً  توريثه������ا.اأدى ممثل������وا الأ

هاماً يف احلياة، ومل تعمم احلريات واحلقوق 

الدميقراطي������ة على فئات ال�ضع������ب الفقرية 

جانب. كانت اإنتاجية العمل يف  والعبي������د والأ

نكا عالية جداً، وهذا ما مكنهم من  دول������ة الإ
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بناء عدد من املدن الكبرية، وح�ضن مات�ضو-

لباب، وطرق وقنوات  بيكت�ضو الذي يخلب الأ

جيدة متت������د اآلف الكيلو م������رتات، وج�ضور 

معلقة فوق اجل������روف والهاويات. كما ترك 

آثاراً ثقافية رائعة.  أوابد وا نكا ا الإ

و�ضندر�ض بالتف�ضيل عملية ت�ضكل وتطور 

ح�ضارات ما قبل كولومب�ض يف اجلزء الغربي 

ن تاريخها غري معروف  ر�ضية، لأ من الكرة الأ

.
)❁(

ب�ضورة كافية

آ�ضيا  كان لختف������اء »اجل�رش«الري ب������ني ا

لفية الثالثة ع�رشة ق.م تقريباً،  واأمريكا يف الأ

اأهمية حا�ضمة يف تقرير م�ضري تلك القبائل 

ر�ضية  التي اأ�ضبح اجلزء الغربي من الكرة الأ

وطن������اً ثانياً له������ا. اإ�ضافة لعام������ل ثان �ضديد 

همية يف العملي������ة التاريخية، وهو العزلة  الأ

التي ا�ضتمرت اآلف ال�ضنني عن العامل القدمي 

�ضا�ضي لتطور الب�رشية.  –اأي- عن التي������ار الأ
ظه������رت احل�ضارة – بو�ضفه������ا نوعاً خا�ضاً 

م������ن التنظيم الثق������ايف  الجتماعي، املتميز 

مب�ضتوى عال من التطور مقارنة مع امل�ضتوى 

البدائي املعق������د – يف العامل اجلديد متاأخرة 

ح������وايل األف ع������ام عنها يف الع������امل القدمي. 

وكما هي احلال يف بق������اع العامل كلها، اأ�ضبح 

القت�ضاد املنتج القائم كنتيجة لثورة الع�رش 

أ�ضا�ض������اً مادي������اً مولداً  احلج������ري احلدي������ث ا

للح�ضارة يف العامل اجلديد. واإذا طبقنا ذلك 

على اأمريكا، ف�ضيدور احلديث بالتاأكيد حول 

ن قبائل قليلة  ممار�ض������ة العمل الزراع������ي، لأ

غنام  فح�ضب مار�ضت تربية املا�ضية )تربية الأ

واخلنازير..اإلخ( وكانت تعي�ض على ه�ضاب 

ند اأما يف اأمريكا الو�ضطى فلم تكن تربية  الأ

املا�ضية موجودة.

وىل لزراعة النباتات  جرت املحاولت الأ

ن������د الو�ضط������ى يف  يف املناط������ق اجلبلي������ة لالأ

ل������ف ال�ضابعة ق.م، وبع������د األفي عام متت  الأ

زراعة الذرة والفا�ضولي������ا والقطن بكميات 

كب������رية، واأخذت الزراعة متار�ض تدريجياً يف 

لفيتني الرابعة  املناطق ال�ضاحلية خ������الل الأ

والثالثة ق.م. الوجه الثاين من جوه الن�ضاط 

�ضماك،  مكنة هو �ضيد الأ ن�ضاين يف تلك الأ الإ

وجمع الرخوي������ات، و�ضيد البجع والبطريق، 

أ�ض�ضت  واحليت������ان والفقم������ة، وهي عوام������ل ا

ظروفاً منا�ضبة لنمو �رشيع يف عدد ال�ضكان. 

لفية الثالثة  واأ�ضبح القت�ضاد املنت������ج يف الأ

وىل ق.م ه������و العامل املوجه للتطور  حتى الأ

مريكية. القت�ضادي للقبائل الأ

وىل لثقافة زراعة  ظهرت التنويع������ات الأ

ال������ذرة )ماي�ض( يف اأمري������كا الو�ضطى خالل 

لفية اخلام�ضة ق.م، يف وادي نهر تيواكان  الأ

)ولية بوبيال املك�ضيكية حالياً(، وبعد ب�ضعة 

اآلف من ال�ضنني اأ�ضبح احلديث ممكناً عن 
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منو جن������ني نظام زراعة الذرة )املاي�ض(، ويف 

ول ق.م ب������داأت ه������ذه الزراعة يف  ل������ف الأ الأ

جن������وب غرب الوليات املتح������دة )احلالية(. 

اإن زراعة ال������ذرة والفا�ضولياء واليقطني يف 

لفية الثالثة ق.م و�ضعت  لفية الرابعة- الأ الأ

نتاج الزراع������ي الغذائي للثقافات  قاعدة الإ

مريكا الو�ضطى. ومع اأن عدداً من  الالحقة لأ

ال�ضعوب الهندية يف مناطق اأخرى من اأمريكا 

)ت�ضيبت�ض������ا- موي�ضكي على اأرا�ضي كولومبيا 

احلالي������ة �ضعوب جن������وب- �������رشق الوليات 

املتحدة وحو�ض امل�ضي�ضبي، وغريها( اقرتبت 

�ضا�ضية  من عتبة احل�ضارة، لك������ن املراكز الأ

لنت�ضار العملية احل�ضارية يف اأمريكا كانت 

ند. يف اأمريكا الو�ضطى ومنطقة الأ

ه������ذه  ظه������رت  ومليكي���ني.   االأ ح�ض���ارة 

ول للمي������الد على  ل������ف الأ احل�ض������ارة يف الأ

اأرا�ضي وليتي تابا�ضكو وفرياكو�ض احلاليتني. 

تو�ضع������ت ع�رشة مراكز اأمليكية �ضهرية ب�ضورة 

مت�ضاوي������ة على طول خلي������ج املك�ضيك، لكنها 

بعي������دة بع�ض ال�ضيء عن البح������ر. اأكر هذه 

املراك������ز:ل- فيتا، �ض������ان- لورين�ضو، تري�ض- 

�ضابوتي�ض، لغونا-دي لو�ض- �ضريو�ض. ثقافة 

�ضاف������ني  )اأو وفق ما هو اأكرث �ضيوعاً: املجمع 

أونتار، الواقع على  التذكاري �ضاف������ني دي– ا

ارتفاع 3000م يف واد جبلي �ضغري يف �ضمال 

ه�ض������اب البريو(. ظهرت ه������ذه الثقافة عام 

1500ق.م وا�ضتمرت تقريباً حتى عام 450م. 

وميكن اأن نالحظ اأن خمطط انت�ضار العملية 

احل�ضارية �ض������واء يف اأمري������كا الو�ضطى، اأو 

ومليكيون  ند متماثل: فلقد �ضكل الأ منطقة الأ

من جهة، وال�ضافيون من جهة اأخرى اأمنوذجا 

أ�ضا�ضاً للبناء احل�ضاري، وحددوا املعيار  أثرياً ا ا

الروحي والعقائدي، الفني )تاأ�ضي�ض منظومة، 

دراك العملي- الروحي  رموز كانت و�ضيلة لالإ

للعامل اخلارجي، ولعاملهم الداخلي اخلا�ض( 

واملعي������ار الجتماعي: ال������ذي ا�ضرت�ضدت به 

أو ذاك، الثقافات  واأعادت اإنتاجه بهذا ال�ضكل ا

ومليكيني  الالحق������ة كافة، الت������ي ترب������ط بالأ

أو بعيدة.  وال�ضافيني عالقات قربى مبا�رشة ا

ومليكيني تقريباً )ورمبا يف وقت  ومع ظهور الأ

لحق(، ظهرت ثقافة ال�ضابوتيك  واأ�ضبحت 

ألبان، التي بنيت عام 500ق. مدينة مونتي-ا

أواهاك������ي مركزاً اإدارياً  م تقريب������اً، يف وادي ا

وديني������اً وجتاري������اً لهذه احل�ض������ارة، وخالل 

عدة ق������رون عا�ض ال�ضابوتيكي������ون اإىل جوار 

جريانه������م امل�ضتيكيني، الذين تقبلوا تدريجياً 

ثقافتهم، ولكنهم م������ا لبثوا اأن احتلوا مدينة 

ألب������ان ع������ام 900ق.م وحّولوها اإىل  مونتي-ا

أنه مركز  مركز ح�ض������اري خا�ض بهم )م������ع ا

رث ال�ضابوتيكي( ودام ذلك  موؤ�ض�ض عل������ى الإ

�ضباين للمنطقة يف القرن  حت������ى الحتالل الإ

ال�ضاد�ض ع�رش.



قليمية يف العامل القدمي احل�ضارات الإ

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  1122010

اأ�ضبحت مدينة تيوتيواكان، وهي املركز 

أك������رث خلفاء  ك������ر يف اأمري������كا الو�ضطى، ا الأ

وملبكيني )احل�ضارة التي اختفت  ح�ضارة الأ

حتى القرن الثال������ث قبل امليالد( تاألقاً، وقد 

ومليكيني يف  طبقت ب�ض������ورة كاملة روؤي������ة الأ

البن������اء احل�ض������اري. ومن اجلدي������ر ذكره اأن 

ولكيكي تتمّثل يف  نواة النظ������ام احل�ضاري الأ

منظومة القيم الت������ي جت�ّضدت يف ت�ضّورات 

أ�ضطورية حم������ّددة، حددت بدورها  دينّية – ا

املجتمعات  ع�ض������اء  ال�ضلوكية لأ التوجه������ات 

الهندّي������ة. مدين������ة تيوتيواكان الت������ي ن�ضاأت 

ح������وايل 300ق.م  و�ضلت يف الق������رن الثاين 

– الراب������ع للمي������الد ذروة قّوته������ا، ون�������رشت 
تاأثريها على اأمريكا الو�ضطى كلها. يف القرن 

ال�ضابع للمي������الد عا�ضت التيواكاتن حالة من 

النحطاط ويف نهاي������ة القرن نف�ضه �ضقطت 

– على مايب������دو– بفعل هجم������ات الغزوات 
الربرية، القادمة من ال�ضمال )وهناك عدد 

آثار احلرائق، وما بقي  من الباحثني يعتقد اأن ا

منها على جدران املباين ي�ضهد باندلع نزاع 

اجتماعي داخل������ي اأدى اإىل انهيار احل�ضارة 

التيوتيواكانية(. 

بعد �ضقوط تيوتيواكان بداأت يف اأمريكا 

الو�ضط������ى يف القرن الثام������ن للميالد مرحلة 

وادي  يف  املظلمة«:انت�������رشت  »الع�ض������ور 

املك�ضي������ك موجاٌت م������ن الغ������زوات الربرية 

–خا�ضه������ا القادم������ون من ال�ضم������ال والذين 
�ضمّيوا »ت�ضيت�ضيميك������ي« وقد ا�ضتطاع هوؤلء 

الغزاة الرابرة اأن ي�ضتوعبوا ثقافة احل�ضارة 

كرث حّظا، والتالميذ  البائدة. لك������ن الغزاة الأ

كرث قدرة على ال�ضتيعاب هم »التوليتكيون«  الأ

الذين جعلوا جمال احل�ضارة التيوتيواكانيةكله 

حت������ى الق������رن العا�رش للمي������الد حتت �ضلطة 

ول  مركزه������م »تولن« الذي ت������رك موطنه الأ

أزت������الن و�ضل يف الن�ض������ف الثاين من القرن  ا

العا�������رش وادي ميخيك������و، وا�ضتق������ر هن������اك، 

ليوؤ�ض�ض عام 1325م عا�ضمته تينوت�ضيتالن، 

على �ضف������اف بح������رية تي�ضكوكو.)17(حارب 

زتيكّيون خالل القرنني التاليني جريانهم،  الأ

�ضعياً لب�ضط وتاأ�ضي�ض دولة قوية، وقد و�ضلوا 

اإىل ه������ذا اله������دف عمليا يف بداي������ة القرن 

اخلام�ض ع�رش، واأخ�ضع������وا اأمريكا الو�ضطى 

أو ذاك. وعلى  كله������ا تقريبا به������ذا ال�ض������كل ا

زتيكيون  زم������ة املحدقة بهم؛ كان الأ أبواب الأ ا

–عل������ى مايب������دو – يف طرقه������م لتنظيم بنية 
مر  قليمي، الأ اإمراطوريتهم على امل�ضتوى الإ

الذي مل يتم؛ فقد قطع هذه املرحلة التدخل 

زتيكني  �ضباين عام 1520م. اإن ح�ضارة الأ الإ

�ضا�ضية تك�ضُف مالمح  ومبختلف املعاي������ري الأ

التتابع والت�ضل�ضل فيم������ا يتعلق باحل�ضارات 

ال�ضابقة لها. 

وىل قبل  لفية الأ اإن ثقافة بار اك�������ض )الأ
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امليالد( هي اأوىل الورثة التاريخيني املبا�رشين 

ند، واأ�ضبحت  لثقافة �ضاف������ني، يف منطقة الأ

خليفته������ا الرئي�ض������ة ثقافة نا�ض������ك )جنوب 

�ضواحل البريو، يف القرن الثالث قبل امليالد 

وىل للميالد(. وقد تكونت  لفي������ة الأ –حتى الأ
يف الوق������ت نف�ض������ه تقريباً  )عل������ى ال�ضواحل 

ال�ضمالي������ة للب������ريو( وانت�رشت ب�ض������كل وا�ضع، 

اإحدى اأكرث احل�ض������ارات �ضطوعا يف اأمريكا 

ما قبل كولومب�ض، وهي موت�ضيكا)18(، وقد 

اأ�ضب������ح اإرثها الذي تركته �ضدي������د ال�ضطوع، 

ثري  منوذج الأ وب������دى معّرا بو�ضوح ع������ن الأ

احل�ضاري، الذي كانت ق������د �ضّكلته ح�ضارة 

ط������ار الزمني التقريبي حلياة  �ضافني. اإن الإ

ول والثاين قبل  ه������ذه الثقافة هو القرون )الأ

امليالد– حتى القرن الثامن امليالدي(، وتاأتي 

نهاي������ة ح�ضارة موت�ضيكا منطية متاما �ضمن 

م�ضائر احل�ضارات القدمية امل�ضابهة؛ اأغلب 

الظن اأن جمتمع موت�ضيكا كان قد ُدّمَر نتيجة 

أ�ضهمت  للغزو اخلارجي. وميكن اأن تكون قد ا

يف غروب������ه عوامل طبيعي������ة )جفاف متتال، 

اأهلك اأنظمة الزراعة املروّية.. اإلخ(.

ظهرت يف الوقت نف�ض������ه مع موتي�ضيكا، 

 )19(
يف الب������ريو، على �ضفاف بح������رية تيتيكاكا

 اأخرى م�ضتّقلة، 
ٌ
اجلبلّي������ة املرتفعة ح�ض������ارة 

أي�ضاً وريثة ح�ضارة �ضافني، وا�ضتطاعت  وهي ا

اأن توؤّثر تاأثرياً كبرياً على الثقافات املعا�رشة 

له������ا، والثقافات الهندي������ة الالحقة.اإطارها 

الزمن������ي التقريبي ميتدُّ م������ن عام 200 قبل 

امليالد حتى القرن التا�ضع للميالد. مركزها 

�ضا�ضي مدينة تياواناكو.  الأ

اجلدير بالذك������ر اأن التقالي������د الثقافية 

ملوت�ضي������كا مل تنقط������ع بعد اختفائه������ا كت�ضكل 

ثقايف –اجتماعي خا�ض؛ فقد دخلت الطبقة 

الثقافية املوت�ضيكية ع�ضويا يف ثقافة ت�ضيمو 

ول  )ال�ضواحل ال�ضمالية للب������ريو، الن�ضف الأ

لفية الثانية للميالد(. كان حملُة هذه  من الأ

أن�ضاأوا دولة قوّية يطمحون  الثقافة؛ الذي������ن ا

ب�ضكل واقعي لب�ضط �ضيطرتهم على غيفيمونيا 

ندية املناف�ض اخلطر يف وقت  يف املنطقة الأ

وقات املا�ضي������ة لالنيكا عا�ضمة هذه  من الأ

الدول������ة هي ت�ضان- ت�ض������ان، التي تعادل من 

حيث حجمه������ا يتويتواكان. يف القرن العا�رش 

امليالدي ظهر النكّيون على م�رشح التاريخ. 

أ�ض�ضوا ع������ام 1400اأكر دولة يف اأمريكا ما  وا

قبل كولومب�ض، واأول اإمراطورية وحيدة ذات 

حجم قارّي. �ضمت اإليه������ا امل�ضاحة احلالية 

للب������ريو، وبوليفيا، واجل������زء ال�ضمايل الغربي 

رجنتني، واجلزء ال�ضمايل من ت�ضيلي،  من الأ

نكيي������ون اإذاً  وج������زءاً من كولومبي������ا. يعدُّ الإ

موؤ�ض�ضي اأكرث احل�ض������ارات اأهمّية من حيث 

احلجم وامل�ضاحة يف اأمريكا قبل كولومب�ض، 

وق������د ا�ضتن������دوا خ������الل ذلك  عل������ى جتربة 
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الثقاف������ات ال�ضابقة واإجنازاته������ا يف منطقة 

ند.  الأ

وجد الباحثون جمموعة من الختالفات 

املحددة بني اأهم اثنني من املراكز احل�ضارية 

ند،  �ضا�ضية يف اأمريكا ما قبل كولومب�ض )الأ الأ

واأمريكا الو�ضط������ى( نعر�ض اأهمها:  متيزت 

ندي������ة بدرجة عالي������ة من تطور  املنطق������ة الأ

القاع������دة التقنية – املادي������ة للح�ضارة )قبل 

-»الع�رش 
ّ
كل �ضي: وجود تعدين متطور ن�ضبي

الرون������زي«، مقارن������ة م������ع مناط������ق اأمريكا 

الو�ضطى )امت������داد »الع�رش احلجري« زمنيا 

حتى القرن التا�ض������ع امليالدي- وكان ت�ضنيع 

دوات من احلج������ر والعظام واخل�ضب، ومل  الأ

يك������ن للمعدن اإل دور طفيف جداً وذلك بعد 

ندية  القرن التا�ضع( كم������ا متيزت املنطقة الأ

بوجود م�ضتوى تطور ع������ال يف قاعدة املواد 

اإىل 
ً
ولي������ة – الغذائية للح�ض������ارة )قيا�ضا  الأ

غريها )تنا�ضب م�ضتوى العملية الزراعية مع 

تربي������ة املا�ضية، حتى لو كانت )الزراعة( اأقل 

تطوراً بكثري مما كانت عليه يف العامل القدمي 

»بقية القارات القدمية«، وكذلك ال�ضتخدام 

الكب������ري املتعدد اجلوانب للموارد البيولوجية 

للبحر، يف الثقافات، مقارنة مع عدم وجود 

تربية ما�ضي������ة، وح�ض������ور دور �ضئيل ل�ضيد 

�ضماك يف  اأمريكا الو�ضطى(.  الأ

كرث تطورا  ويف املقاب������ل: اإن امل�ضت������وى الأ

للفكر التجريدي يف اأمريكا ما قبل كولومب�ض 

ح�ض������ل يف اأمريكا الو�ضط������ى ب�ضكل خا�ض، 

وبالتحديد عن املايا، وجت�ضد ذلك يف وجود 

الكتاب������ة )ال�ضيغ������ة عالية التط������ور املتمثلة 

أي�ضاً(، والتي مل تكن  بالهريوغليفي������ة – املايا ا

ند حيث اخرتع بديل  موج������ودة يف منطقة الأ

وظيف������ي لها – ما ي�ضم������ى بالكتابة العقدية 

)20(
)كيبو(.

وم������ع ذلك ف������اإن املي������زات امل�ضرتكة بني 

ح�ضارات ما قب������ل كولومب�ض كلها؛ وخا�ضة 

�ضا�ضني، كانت اأكرث  املركزي������ن احل�ضاريني الأ

أدناه اأن  بكثري من نقاط الختالف. وميكننا ا

نذكر بع�ضها. 

امت������ازت ثقافات ماقب������ل كولومب�ض كلها 

بروؤي������ة واحدة يف ح������ل امل�ضكالت اجلوهرية 

ن�ضاين:  الإ للوجود  املتناق�ضة   
)21(

)املفتاحية(

مابني جمالت احلياة الدنيوية والغيبّية. 

 )Homo sapiens( الكائ������ن العاق������ل

ن�ضان والطبيعة، والفرد واجلماعة،  مابني الإ

بداعيِة للثقافة.  بني الوجوِه التقليدي������ة والإ

وما هو اأمنوذجي جلميع ح�ضارات املنطقة 

�ضطوري )»قبل املحوري« وفق  هو النمط الأ

تعبريك.يا�ضبري�������ض( للتفك������ري، واللوح������ة اأو 

أو قليٍل  �ضطوري������ة للعامل )مع كثري ا ال�ضورة الأ

من الفروق������ات والتنويع������ات يف التفا�ضيل( 

�ضطورة  مر ب�ضورة خا�ضة اأن الأ واملهم يف الأ
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دراك ومعرفة ممثلي  مل تكن واقعاً بالن�ضبة لإ

العامل الهندي فح�ضب، بل واقعاً اأنطولوجياً: 

ومن������ط التفكري هذا وجه ب�ضكل حمدٍد متاماً 

أ�ضلوباً حمدداً لعالقاتهم  �ضلوك النا�ض، وكّوَن ا

املتبادلة، من اأهم �ضفاِتِه:

ال�ضارم،  الهندية  املجتمع������ات  -خ�ضوع 

يق������اع الطبيعة، وال�ضيط������رة املطلقة  ُكلّه������ا لإ

للتوجهات والنزعات القائمة على التكّيف مع 

الو�ضط م������ن قبل الفرد ولي�ض حماولة العمل 

على جعل الو�ضط املحيط مراعياً ملتطلبات 

واأهواء الفرد اخلا�ضة، وهذا يعني ال�ضيطرة 

التامة لعن�������رش الطبيعة املّكون على العن�رش 

الب�������رشي للقوى املنتج������ة و�ضيطرة اجلماعة 

املتكون������ة طبيعياً )مبختل������ف وجوهها– من 

اجلماعة البدائية حتى الدولة ال�ضتبدادّية( 

عل������ى الفرد والذاتّية، وق������د انعك�ض بو�ضوح 

توج������ٌه قائٌم على ذوب������ان وان�ضهار البدايات 

أو الذاتي������ة يف جماعِة ما اأو جتمع  الفردية ا

أث������ري جمتمعي  م�ضاب������ه؛ �ضيط������رة اأمن������وذٍج ا

أو كمبداأ منطي نظامي للمجتمعات  كاأ�ضا�ِض ا

ماقبل كولومبو�ض؛ �ضيوع نزعة احلفاظ على 

التقاليد املتكونة م�ضبقاُ دون اإحداث اأي تغري 

مكان، �ضيط������رةُ التقاليد على  فيها ق������در الإ

بداع والتجدي������د يف نظام وحدة  ح�ض������اب الإ

الثقاف������ة، م������ا انعك�َض  ب�ض������ورة وا�ضحة يف 

�ضمولي������ة الطقو�ض وا�ضتبداديتها يف جمالت 

مريكا ما قبل  حياة الثقافات الهندية كلها لأ

كولومبو�ض. 

-كانت البيئة الجتماعية حل�ضارات ما 

أ�ضا�ضها، ويف  قب������ل كولومبو�ض مت�ضابه������ة يف ا

مكوناته������ا الرئي�ضية وهي اجلماعة البدائية 

والدول������ة امل�ضتب������دة، املماثل������ة يف طبيعته������ا 

ووظائفه������ا للدول������ة ال�ضتبدادي������ة ال�رشقية 

�ضارة  القدمي������ة يف العامل القدمي. ويج������ب الإ

�ضكال ومناذج  اأخرياً اإىل الطابع املت�ضاب������ه لأ

الرموز التعبريية الثقافية ماميثله من عمارة 

أي�ضاً  الن�ضب التذكارية. وتبقى ميزة اأخرى ا

توح������د الثقاف������ات العالي������ة يف اأمريكا قبل 

كولومبو�ض. 

-لقد بلغ������ت هذه احل�ض������ارات م�ضتوًى 

ح�ضارياً عالياً ن�ضبياً، على الرغم من وجود 

قاعدة مادية – تقنية �ضعيفة التطور ن�ضبياً 

باملقارن������ة م������ع مثيالتها يف الع������امل القدمي: 

فاحل�ض������ارات ماقبل كولومبو�������ض مل تعرف 

احلديد ول دواب اجل������ر، ول و�ضائل ال�ضفر 

ول  العج������الت  با�ضتخ������دام   واملوا�ض������الت 

اخلي������ول   ول املحراث، ولعبت املوا�ضي هنا 

نديِة فقط(.  دوراً �ضئي������الُ )ويف املنطق������ة الأ

-ميكن ر�ض������ُد دينامي������كا )حركّي������ة( دورية 

مريكا ماقبل  دقيقة يف العملية احل�ضارية لأ

منوذج  كولومبو�������ض فر�ضها من������ذ البداية الأ
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الوراث������ي الجتماعي للح�ض������ارات املحلية، 

وق������د متَّ و�ضف ه������ذه الديناميكي������ة ب�ضورِة 

أ. ج. توينبي.  مالئمة يف م�ضطلحات نظرية ا

فم������ن املمكن تتبع املراحل كلها التي حدّدها 

توينبي يف تاريخ ح�ض������ارات اأمريكا ما قبل 

كولومبو�������ض كله������ا )با�ضتثن������اء احل�ض������ارات 

�ضبانية  خ������رية الت������ي تاأثرت باملوج������ات الإ الأ

زمة –  املتدفقة( وهي: )الن�ضوء– النمو– الأ

أو ذاك:  أو النهيار(  لهذا ال�ضبب ا ال�ضق������وط ا

أو النزاعات  واأكرثها تكّرراً الغزوات الربرية ا

أو الكوارث الطبيعية،  الجتماعية الداخلية، ا

أو نتيجة تاأثري عوامل م�ضرتكة عدة وكقاعدة  ا

حت������لُّ يف نهاي������ِة كل دورة ح�ضارية »ع�ضور 

مظلم������ة« تتبعه������ا دورة حياتي������ة حل�ض������ارة 

جديدة، تق������وم بدورها باإعادة اإنتاج املراحل 

كرث اأهمية، اإعادة اإنتاج اجلوهر  نف�ضها، والأ

أو النوعية احل�ضارية نف�ضها. ا

اإن اإع������ادة اإنت������اج النوعي������ة الثقافي������ة– 

الجتماعي������ة نف�ضه������ا يف كل دورٍة ح�ضارية 

أية  أب������داً عدم ح�ض������ول ا جدي������دة، ليعن������ي ا

ط������ر النوعية ذاتها. يف اأي  تغريات �ضمن الأ

نكّيون  اأمر ميكن اأن يالح������ظ التقدم اإذاً: الإ

على �ضبيل املث������ال تقدموا اجلميع دون �ضك 

دارة، اأما يف املجالت  يف حتديث تقني������ة الإ

خرى فعل������ى العك�ض مم������ا �ضبق – ميكن  الأ

زيتكّيون؛ فقد  أم������ا الأ تتبع تراج������ع وا�ضح. ا

ورث������وا معارف ريا�ضي������ة وفلكية حمددة عن 

اأ�ضالفهم، لكن هذه املعارف فقدت اإىل درجة 

كبرية– عمقها وحجمها اإن اإلقاء نظرة عامة 

على تاريخ اأمريكا ماقبل كولومبو�ض يجعلنا 

نالحظ الت�ضاع يف جمال وحجم املجتمعات 

أ�ض�ض  احل�ضارية م������ن دورة اإىل دورة– حتى ا

نكّيون اأول ح�ضارة مبقيا�ٍض اأو حجم قاري،  الإ

اإل اأن ات�ضاع النطاق هذا مل يوؤدِّ بال�رشورة اإىل 

�ضا�ضية للنظام احل�ضاري.  تغيري ال�ضفات الأ

وحتى حلظة ال�ضطدام مع اأوروبة امل�ضيحية 

ظل������ت احل�ض������ارات املوج������ودة يومذاك يف 

اأمري������كا ما قبل كولومبو�������ض تتمتع بامليزات 

�ضا�ضية التي �ضبق ذكرها. الأ

وروبيون ب�ضكل  لقد ق�ضى امل�ضتعمرون الأ

قليمية الفريدة  بربري على احل�ض������ارات الإ

يف الع������امل اجلديد، ب������كل اإجنازاتها الثقافية 

والتقني������ة اخلا�ض������ة به������ا، يف نهاي������ة القرن 

اخلام�������ض ع�رش – ال�ضاد�������ض ع�رش. وقطعت 

التجربة التاريخية الهائلة لتطور احل�ضارات 

قليمية املعزول عن العامل القدمي. الإ

�ضي�ض������در ه������ذا البح������ث �ضم������ن كتاب 

احل�ضارات عن داري دم�ضق والعوام.
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الهوام�ش

كادية – احل�شارة احلّثية – مع اأنها لتنتمي اإليهما نهائياً  ولنعرف ملاذا اأ�شاف املوؤلفان اإىل احل�شارة ال�شومرّية – الأ  -1

/املرتجمان/.

ي�شتق املوؤلفان هنا ا�شم احل�شارة من ا�شم ملك كريت مينو�س وقد ف�شلنا تعريبها على »مينو�ّشية« وقد جندها يف بع�س   -2

لفيتني الثالثة والثانية قبل امليالد يف جزيرة  الرتجمات على »مينوّية« وهي ح�شارة ظهرت يف الع�شر الربونزي بني الأ

كريت اليونانّية /املرتجمان/.

ندو�س وهي �شل�شلة  ندي��ة. اأي ح�شارة النكا يف بريو وغرب اأمريكا اجلنوبية، والت�شمية ن�شب��ًة جلبال الأ احل�ش��ارة الأ  -3

اجلبال التي متتد يف غرب اأمريكا اجلنوبية من ال�شمال اإىل اجلنوب /املرتجمان/. 

ول قبل املي��الد ال�شمال الغربي ل�شبه اأبيني�شك )تو�شكان  لف الأ ح�ش��ارة قدمية اأ�ش�شتها قبائل قدمية �شكنت يف الأ  -4

حالي��اً( �شبقت احل�ش��ارة الرومانية واأثرت فيها تاأثرياً هام��اً يف نهاية القرن ال�شابع قبل املي��الد. جمعها احتاد املدن / 

الدول )12( وخ�شعت ل�شيطرة روما منذ القرن اخلام�س – حتى القرن الثالث قبل امليالد. /املرتجمان/.

مرباطور قور�س وتعن��ي املفردة اأ�شرة »امللوك العظام« الت��ي حكمت بالد الفر�س اأزهى  مرباطورية الإ اأ�ش���س ه��ذه الإ  -5

اأيامها وقد ا�شتولت على �شروي�س وبابل وق�شت على حكم ال�شاميني يف غربي اآ�شية /املرتجمان/.

يجية منذ القرن  ن�شب��ة اإىل »ميكيني« وهي مدينة قدمية يف اأرغوليد )جنوب اليون��ان( التي اأ�شبحت مركز الثقافة الإ  -6

ال�شابع ع�شر قبل امليالد، اأ�شبحت عا�شمة الدولة ليجية ازدهارها بني 1400 – 1200 ق. م. 

موج��ة من الغزو اجتاحت بالد اليون��ان حوايل 1104 ق. م من ال�شمال القلق امل�شطرب والدوريون �شعب ذو روح   -7

�شلحة احلديدية /املرتجمان/ عن  حربي��ة طويلو القامات، م�شتديرو الروؤو�س، �شر�شون، مار�شوا الرعي، ا�شتخدموا الأ

ق�شى وحياة اليونان. ق�شة احل�شارة – ال�شرق الأ

ج��اء يف ق�ش��ة احل�شارة ل� ويل ديوران��ت – ج2، �س313 »اأق��ام الفينيقيون حاميات يف نق��اط منيعة على �شاحل   -8

املتو�ش��ط ما زالت تكرب حتى اأ�شبحت م�شتعمرات، اأو مدناً غا�ش��ة بال�شكان، اأقاموها يف قادز وقرطاجنة، ومر�شيلية، 

ومالطة، و�شقلية، و�شردانية، وقور�شقة، بل يف انكلرتة البعيدة واحتلوا قرب�س، وميلو�س، رود�س، ونقلوا الفنون والعلوم 

دنى، ون�شروها يف اليونان واأفريقيا، واإيطاليا، واإ�شبانيا، وربطوا ال�شرق بالغرب ب�شبكة من  من م�شر وكريت، وال�شرق الأ

الروابط التجارية والثقافية، و�شرعوا ينت�شلون اأوروبة من براثن الهمجية.. اإلخ(/املرتجمان/.

ي�شتخ��دم املوؤلف��ان الرو�شيان هذه الت�شمي��ة يف اأنحاء كتابهما كله، وه��ي الت�شمية اليونانية القدمي��ة لبالد الرافدين   -9

/املرتجمان/.

10- يف ق�ش��ة احل�ش��ارة  اجلزء الثاين )�س 13-14( جند ا�شم املدين��ة )ال�شو�س القدمية( وقد عا�شت حوايل  6000 عام 

تقريب��اً، و�شهدت خاللها عظمة اإمرباطوري��ات: �شومر، وبابل، وم�شر، واآ�شور، وفار���س واليونان، وروما، وظلت با�شم 

�شو�شان، مدينة مزدهرة حتى القرن الرابع ع�شر امليالدي./املرتجمان/.

�شارة اإىل هذه احل�شارة التي اأ�ش�شها قور�س، والتي تعني �شاللة امللوك العظام، وقد وردت الت�شمية يف ق�شة  11- �شبق الإ
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احل�شارة على)اأكمينيني( بينما يذكرها املوؤلفان الرو�شيان على )اأخمينيديني( /املرتجمان/.

12- قور�س الثاين.

13- املوؤلف��ان ي�شتخدم��ان ت�شمية »قي�شر«، ولكننا ف�شلنا الت�شمية العربية الت��ي اأطلقها عرب اجلاهلية على ملوك الفر�س 

وهي»ك�شرى«. /املرتجمان/.

دنى و�شرق املتو�شط،  14- يقاب��ل الكالكولتي��ك، اأي الع�شر احلجري النحا�ش��ي )5000 اإىل 3100(ق.م يف ال�شرق الأ

بينما ياأتي يف اليابان متاأخراً )300 ق.م - 300م( /املرتجمان/.

15- ي�شتخدم املوؤلفان م�شطلحات حديثة للتعبري عن مفاهيم قدمية، كنا نف�شل ا�شتخدام )احتاد( يف هذه احلالة 

�شالف/املرتجمان/. 16- من اليابانية )�شينتو(، وهي ديانة قدمية تت�شمن عبادة الطبيعة والأ

Texcoco -17       /املرتجمان/.

mochica -18    /املرتجمان/.

على يف العامل كّله  /املرتجمان/. Titicaca -19 /  بحرية تعدُّ الأ

20- كيب��و )Quipu(: اأداة اأو و�شيل��ة حفظ املعلومات عند النكيني؛ موؤلفة من منظومة اأ�شالك ذات ثخانات واألون 

خرى متثل بعقد ذات وطرق تو�شع خمتلفة علة ال�شلك  اأو اجلبل./املرتجمان/. عداد واملعطيات الأ خمتلفة.ا الأ

21- ي�شتخدم املوؤلفان هذا التعبري حرفيا )من كلمة مفتاح بالتاأكيد( /املرتجمان/.

¥µ
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متهيد: 

لكرتونية احلديثة على  فر�������ض تطور تكنولوجيا املعلوماتية واحلا�سبات الإ

الب�رشية خالل القرن الع�رشين عاملاً جديداً مل ت�سهده الب�رشية من قبل، ورافق 

هذا التطور �سيل عارم من املعلومات ان�سب على العقول الب�رشية عرب قنوات 

و�سبكات الت�سال املتطورة واحلديث������ة، وترك هذا ال�سيل نتائج غري منتظرة 

يف خمتلف املجتمعات املتطورة والنامية على حد �سواء. ودخلت املعلوماتية يف 

كاتب �ضوري مقيم يف اأوزبك�ضتان

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمة

❁❁

ò

نتـــــــــــرنــــــت  الإ

وتاأثريها على تطور املجتمعات

د. حممد البخاري

❁
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�صلب التفاع������ات االقت�صادية واالجتماعية 

وال�صيا�صية بعمق، حتى اإنها غدت متثل فعًا 

»ثورة معلوماتية« �صاملة و�صعت الب�رشية اأمام 

جيال  خط������ار التي باتت تهدد االأ حتديات االأ

ال�صاعدة التي اأطبقت 

عليها الثورة املعلوماتية يف الوقت احلا�رش 

وال تعرف ما ينتظرها من اأخطار م�صتقبا. 

ورافقت الث������ورة املعلوماتي������ة مفاهيم وقيم 

جديدة، فر�صت من خارج املوؤ�ص�صات املدنية 

الوطنية املوؤثرة يف املجتمعات الوطنية، التي 

كان������ت ت�صيطر تقليدي������اً على خمتلف نواحي 

فراد داخل  احلياة االجتماعية وال�صلوكية لاأ

املجتمع الواحد. وج������اءت الثورة املعلوماتية 

باأف������كار طالت جوهر الفرد و�صخ�صيته التي 

بداأت تهتز على وقع �صيل املعلومات العاملية 

املنهمرة عليه من كل حدب و�صوب دون قيد 

اأو حدود، واأظهرت امل�صكلة حالة من التناف�س 

الفو�صوي غري املتوازن بني كل ما هو اإن�صاين 

وح�صاري وثقايف ووطني وعاملي.

احلواج���ز  فج���رت  املعلوماتي���ة  الث���ورة 

القائم���ة ب���ن ال�شعوب وال���دول: وا�صتطاعت 

الث������ورة املعلوماتي������ة فعًا تفج������ري احلواجز 

القائم������ة ب������ني ال�صع������وب وال������دول، وغدت 

لكرتوني������ة تتج������اوز احل������دود  امل�ص������ارات االإ

الدولية القائمة بني دول العامل، لتوحد �صبل 

االت�صال واحلوار القائمة بني �صكان خمتلف 

مدن الع������امل وبلغاته������م املتع������ددة. واأ�ضحت 

دوات التي  الثورة املعلوماتية واح������دة من الأ

ت�ضم������ح للتطور التاريخ������ي الب�رشي باخلروج 

اإىل م�ضتوي������ات جدي������دة مل تك������ن متوقع������ة. 

أث������ري تقنيات �ضبكات   وج������اء كل ذلك حتت تا

 INTERNET )INTERnational
مريكي������ة التي ارتبطت بها  NETwork( الأ
اأهم مراح������ل الثورة املعلوماتية خالل القرن 

نه������ا كانت فع������اًل �ضبكة عاملية  الع�رشي������ن، لأ

لكرتونية املوؤ�ض�ضاتية  ربطت بني احلوا�ضب الإ

وال�ضخ�ضية ووح������دت ماليني الب�رش ومئات 

الدول ات�ضالياً، بف�ضل قدرتها اخلارقة على 

حمو احلدود ال�ضيا�ضية واجلغرافية القائمة 

بني الدول، وتقلي�������ض امل�ضافات اجلغرافية 

الفا�ضلة ب������ني الب�رش، لتق�ضي على احلواجز 

ن�ضاين  التي كان������ت تعرت�ض �ضبل احل������وار الإ

يف خمتل������ف املج������الت العلمي������ة والثقافية 

وال�ضيا�ضية وحتى التعليم بكل مراحله.

نرتنت ت�ض���كل عامال حيويًا يف  �ضب���كات االإ

نرتنت  حياة الكثريي���ن: واأ�ضبحت �ضبكات الإ

أ�ضا�ضياً وحيوي������اً يف حياة الكثريين،  عام������اًل ا

حتى اإن������ه اأطلق على اجليل ال�ضاعد ت�ضمية 

نرتنت  ن �ضب������كات الإ »اجلي������ل الرقم������ي«، لأ

مثل������ت حتدياً ثقافياً قا�ضي������اً للعرب من بني 

التحدي������ات والهجمات الت������ي يتعر�ضون لها 

�ضعدة احل�ضارية  كل يوم وعلى خمتل������ف الأ
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والع�ضكرية. ول  والتكنولوجي������ة  والثقافي������ة 

يخفى عن اأحد ما يتمتع به قطاع املعلومات 

متزاي������دة يف  جاذبي������ة  م������ن  والت�ض������الت 

أدبي������ات التنمية املعا�������رشة، اإ�ضافة لعوامل  ا

اجل������ذب التي زادت م������ن الطبيعة التكاملية 

لقط������اع تكنولوجيا املعلوماتي������ة واحلا�ضبات 

لكرتوني������ة احلديث������ة يف ال������دول العربية.  الإ

نرتن������ت من اأهم  حت������ى اأ�ضحت �ضب������كات الإ

اأدوات خل������ق وتطوير التفاعل التكاملي على 

أداة لالت�ضال والتكامل  ال�ضعيد العرب������ي، وا

 وعل������ى 
)1(

القت�ض������ادي يف الع������امل العرب������ي.

�ضوء الطفرة احلا�ضل������ة يف عامل الت�ضالت 

واملعلومات يف العامل خ������الل ال�ضنوات الع�رش 

خرية اأ�ضبحت ال������دول النامية ومن بينها  الأ

بع�������ض ال������دول العربية على قائم������ة الدول 

املر�ضحة خالل ال�ضن������وات اخلم�ض القادمة 

املعلوماتية  تكنولوجي������ا  لتق������دمي خدم������ات 

زمة  لل�رشكات العاملية الكرى بعد تاأثرها بالأ

مر الذي   الأ
)2(

املالية والقت�ضادي������ة العاملية.

دف������ع مب�رش لتق������دمي طل������ب لت�ضجيل نطاق 

»دوت م�رش« لدى املوؤ�ض�ضة العاملية امل�ضوؤولة 

رقام على ال�ضبكة  �ضم������اء والأ عن ت�ضجيل الأ

ي������كان«، وبهذا تكون  نرتنت »الإ الدولي������ة لالإ

م�رش اأول دولة عربية طلبت ت�ضجيلها يف هذا 

 .
)3(

النظام متجاوزة هيمنة احلرف الالتيني

خا�ض������ة واأن جمموعة املواق������ع العربية هي 

�رشائيلية  عملي������اً اأقل ع������ددا من املواق������ع الإ

ن اإ�رشائي������ل تقدمت على العامل دون 
اليوم، لأ

الدول العربية يف جمال برامج معاجلة اللغة 

العربية وترجمتها، لتتحكم من خالل تطبيق 

لة  أ�ضالي������ب الذكاء ال�ضناعي التي اأعطت الآ ا

مهارات لغوية �ضملت ال�ضتقاق، والت�رشيف، 

ولية.  والخت�ضار، والفهر�ض������ة، والرتجمة الأ

�رشائيلية  وقد حقق������ت �ضناعة الرجميات الإ

طف������رة كبرية بع������د البداي������ة املتوا�ضعة التي 

بداأت بخم�ضة ماليني دولر اأمريكي يف عام 

1984 وو�ضلت اإىل 8.5 مليار دولر يف عام 

1999، وجت������اوزت الع�رشة ملي������ارات دولر 

اأمريكي فيما بعد. ورافقها تطور ال�ضادرات 

لكرتونية املتطورة،  �رشائيلية من املنتجات الإ الإ

لتقف������ز من 9.1 مليار دولر اأمريكي يف عام 

1999، اإىل 15.3 ملي������ار دولر اأمريك������ي يف 

)4(
عام 2004.

بح������اث التي نفذتها  واأظه������رت نتائج الأ

مريكية  وزارة التجارة يف الوليات املتحدة الأ

ذاعة امل�ضموعة احتاجت اإىل 30 عاماً  اأن الإ

للو�ضول اإىل �ضاحة اإعالمية بلغت 50 مليون 

ذاعة املرئية احتاجت ل� 13  م�ضتم������ع، واأن الإ

عام������اً للو�ضول اإىل �ضاحة اإعالمية بلغت 50 

نرتنت فاحتاجت فقط  مليون م�ضاهد، اأما الإ

ل� 4 �ضنوات للو�ضول اإىل �ضاحة اإعالمية بلغت 

50 مليون م�ض������رتك. واأن حج������م املعلومات 
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نرتنت يت�ضاعف  املر�ضل������ة عر �ضبكات الإ

، واأن ع������دد م�ضتخدمي 
)5(

كل 100 ي������وم

نرتنت �ضيزيد حتى عام 2001  �ضبكات الإ

 )6(
اإىل 700 مليون م�ضرتك.

نرتن������ت؟ يع������ود تاريخ  فم������ا ه������ي الإ

ال�ضبكة بج������ذوره لبداية �ضتينيات القرن 

الع�رشين. عندها برز اأمام وزارة الدفاع 

مريكية م�ضكلة  يف الوليات املتح������دة الأ

ا�ضرتاتيجي������ة �ضعبة، متثلت بكيفية اإدارة 

الب������الد يف حال ن�ضوب �������رشاع نووي مع 

ومواجهة  ال�ضابق.  ال�ضوفييت������ي  الحتاد 

اإمكانية توجي������ه �رشبة ملركز الت�ضالت 

ال������ذي ي�ضبح غري  مريكي،  القوم������ي الأ

قادر على توفري الت�ضالت الالزمة بني 

الق������ادة الع�ضكريني والق������وات ال�ضرتاتيجية 

لل�رشب������ة  اخل�ض������م  وجتن������ب  مريكي������ة،  الأ

اجلوابية. وحلل هذه امل�ضكلة عمل على حل 

ه������ذه امل�ضكلة ق�ضم يف اإدارة وزارة الدفاع يف 

مريكي������ة، عرف با�ضم  الولي������ات املتحدة الأ

أبح������اث م�ضاريع ال�ضعوبات اخلا�ضة  )وكالة ا

عمال البحث التي   ونتيج������ة لأ
)7(

.)ARPA
ج������رت حتت اإدارته، متكن م������ن اإن�ضاء نظام 

غري مركزي، موؤل������ف من اأجزاء م�ضتقلة عن 

أ�ضا�ض������ه تبادل  بع�ضه������ا البع�ض، يت������م على ا

املعلومات عل������ى مبداأ مظاري������ف الت�ضال. 

وه������ذه املظاريف ميكن اإر�ضاله������ا اإىل عقدة 

امل�ضتلم مبختلف الطرق )ك�ضبكة عنكبوتيه(، 

با�ضتخ������دام خمتلف قن������وات الت�ضال. ومن 

خ������الل العمل ظهر و�ض������ع مثري، متثل يف اأن 

ر�ضال خمتلف  هذا النظام طريق �ضهلة جداً لإ

لكرتوين«. املعلومات. وهكذا ظهر »الريد الإ

لكرتوني���ة  االإ احلا�ضب���ات  �ضب���كات  بداي���ة 

العاملي���ة: ويعتر ع������ام 1986بداية ل�ضبكات 

لكرتوني������ة العاملية التي تزداد  احلا�ضبات الإ

ن، وتبلغ زيادة  �ضهرتها ب�ضكل دائم حت������ى الآ

عدد م�ضتخدميها ن�ضب مئوية �ضهرياً. وتعتر 

مريكية الرائدة يف هذا  الوليات املتحدة الأ

املجال، وتبلغ ح�ضتها اأكرث من ن�ضف �ضبكات 

لكرتونية واأكرث من ربع  اأنظمة احلا�ضبات الإ
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�ضيل املعلوم������ات املتداولة داخلها. واأ�ضبحت 

نرتنت و�ضط������اً للتوا�ضل، والعمل  �ضب������كات الإ

امل�ض������رتك والراح������ة عن������د النا�������ض. واأ�ضبح 

غري القادري������ن على العم������ل واملعاقني معها 

أيديهم«. وقارن بيل  ميلكون »كل العامل ب������ني ا

ع�ضاب  نرتنت ب�»نظام الأ غيت�ض �ضب������كات الإ

لكرتوني������ة، ال������ذي ميل������ك الق������درة على  الإ

ال�ضتجابة ال�رشيع������ة على اأي تغيري يف العامل 

و�ضاع، وم�ضاعدة النا�ض  املحيط وحتلي������ل الأ

 )8(
عل������ى اتخاذ قرارات �رشيع������ة و�ضحيحة«.

وم������ن خالل هذه الناف������ذة املطلة على العامل 

اجلدي������د، عامل املعرف������ة، وع������امل تكنولوجيا 

ن�ضان املعا�رش  املعلوماتية احلديثة، اأ�ضبح الإ

غري قادر عل������ى ت�ضور نف�ض������ه دون �ضبكات 

نرتنت. و�ضيلعب التطور القريب لل�ضبكات  الإ

ن�ضانية ال������دور نف�ضه الذي لعبه  يف تاريخ الإ

نتاج يف امل�ضانع، الذي جاء  يف وقته تطور الإ

مع الثورة ال�ضناعية يف القرن ال� 18. ومثل 

هذا ال�ضتنتاج جاء يف اأبحاث »تاأثري اقت�ضاد 

نرتنت على اأوروبة املعا�رشة«، التي اأجرتها  الإ

�رشكة Henley Centre. ووفق راأي موؤلفي 

نرتنت« احلالية تكرر يف  البحث، اأن »ثورة الإ

الكثري التغيريات التي جرت يف اأوروبة خالل 

الق������رن ال� 18، والفرق فقط يف اأن تفاعالت 

الثورة املعلوماتية جتري اليوم اأ�رشع بخم�ض 

 واأ�ضبحت ال�ضبكات 
)9(

مرات من �ضابقته������ا.

العاملية توحد اأكرث من 143 مليون م�ضتخدم 

عر 
 )10(

حتى اليوم وتخ������دم كل قارات العامل.

لياف  �ضبكات الت�ضال الهاتفي، وكابالت الأ

ال�ضوئي������ة، وقن������وات الت�ضال ع������ر اأقمار 

الت�ضالت ال�ضناعية.

ومما �������رشع يف تطور �ضب������كات الت�ضال 

كان اإن�ض������اء منظمات اإدارة �ضبكات الت�ضال 

العاملي������ة العاب������رة للق������ارات. واأحدث������ت يف 

 RIPE )Resaux IP اإدارة   1989 ع������ام 

عم������ل  وتن�ضي������ق  دارة  لإ  )Europeans
ال�ضب������كات يف اأوروبة، ومن اأجل تن�ضيق عمل 

 .Europeans البنية التحتية لل�ضبكة العامة

وتركزت اجلهود من اأجل تن�ضيق عمل البنية 

التحتي������ة العام������ة من خالل اإع������داد واإقرار 

اإجراءات تنظيمية تخ������دم املنظمة، و�ضملت 

 IAB جهزة التالية: اجلهاز املركزي جهود الأ

Internet Activities Board(( والذي 
بدوره تاألف من جلنت������ني تابعتني هما جلنة 

 IRTF )Internet Research بحاث  الأ

 IETF واللجنة القانونية ،)Task Force
 )Internet Engineering Task
دارية  Force(. وتعت������ر IETF اخلدمة الإ
نرتنت، وتهتم مب�ضائل املقايي�ض  �ضا�ضية لالإ الأ

 RFC وتتخذ القرارات يف جمالت مقايي�ض

Request For Comments((. وتتاألف 
ه������ذه اللجن������ة التابع������ة بدورها م������ن اأق�ضام 
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متخ�ض�ضة مق�ضمة اإىل فرق عمل وفق املهام 

املوكلة لها. من اأجل و�ضع كل املقايي�ض التي 

اأقرتها IETF ل� RFC يف متناول اجلميع. 

نرتن������ت منظمة حملت  اأحدثت �ضب������كات الإ

 NIC )Network Information ا�ضم 

Center(، تعم������ل عل������ى ن�������رش املعلوم������ات 
التقني������ة، وت�ضجي������ل واإي�ض������ال امل�ضتخدمني 

دارية مثال: ن�رش  بال�ضبكات، واإقرار املهام الإ

 وتقدم 
)11(

العناوي������ن امل�ضجلة يف ال�ضب������كات.

 )ISP )Internet Service Providers
لكرتوني������ة اخلا�ضة  خدم������ات احلا�ضبات الإ

قالي������م، واملنظمات املحلية  نرتن������ت يف الأ بالإ

 )12(
�ضخا�ض. وبع�ض الأ

املعلوماتي���ة حققت معاجل���ات متقدمة 

ال���ذكاء  اأ�ضالي���ب  تطبي���ق  اإط���ار  يف  للغ���ة 

ال�ضناعي: وقد حققت املعلوماتية معاجلات 

أ�ضاليب  متقدمة للغ������ات من خالل تطبي������ق ا

لة مهارات  ال������ذكاء ال�ضناعي التي اأعطت الآ

والت�رشي������ف،  ال�ضتق������اق،  �ضمل������ت  لغوي������ة 

ولية.  والخت�ضار، والفهر�ض������ة، والرتجمة الأ

وهنا يجب ذك������ر اجلهود التي بذلها الباحث 

ال�ضوري برهان بخاري منذ �ضبعينيات القرن 

املا�ض������ي وبتموي������ل كويت������ي يف البداية وفق 

املعلوم������ات التي حدثني عنها خالل لقاء جرى 

بينن������ا يف ثمانيني������ات الق������رن املا�ضي، ومتكن 

برهان بخاري من خاللها اخرتاع م�رشوع دويل 

أ�ضا�ض عالقة  لي������ة يقوم عل������ى  ا للرتجمة الآ

احلرف بال�ضوت لتلب������ي حاجة جميع لغات 

الع������امل ع������دا ال�ضيني������ة والياباني������ة. و�ضمم 

الباحث ال�ض������وري لوحة مفاتيح خا�ضة لهذا 

الغر�������ض، ومت �ضنع جهاز رائد بال�ضتناد اإىل 

نظرياته من قبل �رشكة مونوتايب الريطانية 

 واجلهود 
)13(

امل�ضنع������ة ملع������دات الطباع������ة.

الهائلة الت������ي بذلتها الياب������ان لك�رش عزلتها 

لكرتونية  اللغوي������ة يف املعاجلة والرتجم������ة الإ

. وهن������ا يجب اأن ن�ض������ري اإىل اأن ما ن�ضبته 
)14(

نرتنت باللغة  60% من م�ضتخدمي �ضبكات الإ

العربي������ة كان يف الدول العربية اخلليجية يف 

عام 2007، وه������ذا يرجع اإىل اأن تلك الدول 

واكبت التقنية ب�ضكل م�ضتمر وقامت بتطوير 

نرتن������ت. بينما انخف�ضت  البنية التحتية لالإ

فريقية،  الن�ضب������ة ب�ضكل ملحوظ يف الدول الأ

ول توج������د دول������ة عربية الي������وم اإل وقدمت 

معلوم������ات حكومي������ة اأو خا�ضة ع������ر �ضبكة 

. ومتخ�������ض عن ه������ذا ارتفاع 
)15(

نرتن������ت  الإ

نرتنت للمتحدثني باللغة  عدد م�ضتخدمي الإ

ح�ضاءات عام 2009 و�ضل  العربية، ووفقا لإ

عدده������م اإىل اأكرث م������ن 50 مليون م�ضتخدم، 

أو نح������و 17.3% من تعداد املتحدثني باللغة  ا

العربي������ة، و2.9% من تعداد امل�ضتخدمني يف 

العامل، وهي املرتب������ة الثامنة بني لغات العامل 

جنليزي������ة التي بلغت  خ������رى، بعد اللغة الإ الأ
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. وتعد 
)16(

ن�ضبتها 28.9%، وال�ضينية %14.7 

نرتنت حيز  تون�������ض اأول بلد عربي اأدخ������ل الإ

مارات  اخلدمة يف عام 1991، بينما كانت الإ

العربية املتحدة الدولة الوحيدة التي قامت 

لكرتونية، حلماية  بتوقيع معاهدة التجارة الإ

لكرتونية، اإ�ضافة اإىل طموحها  معلوماتها الإ

يجاد �ضوق ات�ضالت جمانية جلميع �ضكانها  لإ

م������ر الذي بات  . الأ
)17(

بحل������ول ع������ام 2015

يتطلب اإيجاد جلان قومية تعمل للمحافظة 

على �ضالمة اللغ������ة العربية ومواجهة حتدي 

خ������ذ بالتو�ض������ع عل������ى ال�ضعيد  ������ه الآ الفْرجَنَ

عالم������ي امل�ضموع واملرئي واملقروء، وو�ضع  الإ

عالميني  اللغ������ة العربية اأمانة يف اأعن������اق الإ

عالم املرئي واملقروء  العرب، وجعل لغ������ة الإ

اأكرث تن������اولً وا�ضتعمالً عل������ى الرغم من اأن 

)18(
كرث تاأثرياً يف النا�ض اليوم. املرئي هو الأ

وت�ضري التقديرات اإىل اأن عدد م�ضتخدمي 

نرتنت يف الدول العربية تراوح ما بني 10  الإ

و12 مليون م�ضتخ������دم يف نهاية عام 2002، 

ومبقارنتها بعام 2000 ت�ضل ن�ضبة النمو اإىل 

140%، ويخف������ي هذا تفاوتاً كبرياً بني الدول 

. ومن اجلدير بالذكر اأن خريطة 
)19(

العربية

نرتنت يف الع������امل العربي قد  م�ضتخدم������ي الإ

خر  تغ������ريت متاما يف ع������ام 2009. ووفقا لآ

ح�ض������اءات، جت������اوز ع������دد م�ضتخدم������ي  الإ

نرتن������ت يف الع������امل العربي ال������� 38 مليون  الإ

مارات العربية  م�ضتخدم، و�ضجلت دول������ة الإ

املتح������دة اأعلى مع������دل لالنت�ضار بلغ %49.8 

من اإجمايل عدد �ضكانها، تلتها قطر %34.8، 

والبحري������ن 34.7%، وم�������رش 15.9% م������ن 

. وك�ضفت اإح�ضاءات 
)20(

اإجمايل عدد ال�ضكان

2009 عن اأن م�رش متلك 18.7% من ن�ضبة 

فريقية، واإ�رشائيل  امل�ضتخدمني يف القارة الأ

ن�ضبة 9.2%، واإيران ن�ضبة 56.1% يف ال�رشق 

و�ض������ط، بينما احتلت ال�ض������ني اأعلى ن�ضبة  الأ

آ�ضيا بلغت 48.8%، تلتها كوريا  ا�ضتخدام يف ا

اجلنوبي������ة بن�ضبة 5.5% م������ن امل�ضتخدمني. 

مريكية  بينما كانت ن�ضبة الوليات املتحدة الأ

نرتنت يف  13.1% من ب������ني م�ضتخدم������ي الإ

اأمريكا ال�ضمالية. واحتلت تركيا ن�ضبة %6.3 

وروبية. اأما  م������ن امل�ضتخدمني يف الق������ارة الأ

ن�ض������ب ترتيب مراك������ز الدول عل������ى م�ضتوى 

العامل، فتظه������ر الدرا�ضات اأن ال�ضني احتلت 

ول بن�ضبة 20.8%، ث������م الوليات  املرك������ز الأ

املتحدة يف املرتبة الثاني������ة 13.1%، وكوريا 

اجلنوبية يف املرتب������ة العا�رشة بن�ضبة %2.2، 

تلته������ا اإي������ران بن�ضبة 1.9%، وم������ن ثم تركيا 

بن�ضبة 1.5% اأي يف املرتب������ة ال�ضابعة ع�رشة 

على م�ضتوى العامل. واأو�ضحت تقديرات عام 

نرتنت يف العامل  2009 اأن ن�ضبة م�ضتخدمي الإ

بلغ ن�ضب������ة 25.6% من عدد �ضكان العامل، اأي 

اأكرث من 6 مليارات ن�ضمة، وبذلك تكون ن�ضبة 
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النمو من عام2000 وحتى عام 2009 بنحو  

.
)21(

.%380.3

اأما يف الفيدرالي������ة الرو�ضية فقد بداأت 

لكرتونية عملها يف عام  �ضبكات احلا�ضبات الإ

1986. ودخل املواطنون الرو�ض اإىل �ضبكات 

. وقدمت 
)22(

نرتنت يف نهاية ع������ام 1990. الإ

نرتنت حينها خدمة قيمة لو�ضائل  خدمات الإ

أثناء التمرد  عالم اجلماهريية ا الت�ضال والإ

الذي ح�ض������ل يف الحتاد ال�ضوفييتي ال�ضابق 

نرتنت يف مو�ضكو  ن �ضبكات الإ عام 1991، لأ

مل تك������ن حتت الرقاب������ة وا�ضتطاعت اأن تن�رش 

حداث اجلارية. ومت  اأخبار اإيجابية ع������ن الأ

أيام التم������رد يف اآب/اأغ�ضط�ض 1991  خالل ا

نرتنت  ن�������رش 46 األف خر من خالل �ضبكة الإ

أنح������اء الحت������اد ال�ضوفييت������ي ال�ضابق  ل������كل ا

 وتت�ضمن �ضفحات 
.)23(

جنبي������ة. وال������دول الأ

خبار  نرتنت الرو�ضية الي������وم الكثري من الأ الإ

الهامة واملفيدة وت�ضمل عملياً كل اأوجه حياة 

املجتم������ع، ولكن الو�ض������ول خلدمات �ضبكات 

نرتنت يف الفيدرالية الرو�ضية ي�ضمل نحو  الإ

 يف الوق������ت الذي كان 
)24(

3% م������ن ال�ض������كان.

يت������م فيه الو�ض������ول اإىل الثقاف������ة يف ظروف 

الثورة الت�ضالية يف العامل العربي عن طريق 

ذاعت������ني املرئية وامل�ضموع������ة بن�ضبة %46  الإ

نرتنت بن�ضبة %0.026  وعن طريق �ضبكة الإ

رغم اأن ع������دد املواقع العربي������ة امل�ضجلة يف 

نرتنت و�ض������ل اإىل 41745 موقع������ا اإل اأن  الإ

مارات العربية  نرتنت يف الإ ن�ضبة ا�ضتخدام الإ

املتح������دة ل يتجاوز ال� 33%، ويف قطر %26، 

ويف اململك������ة العربية ال�ضعودي������ة 11%، ويف 

)25(
م�رش 7%، ويف �ضورية %7.

ال�ضب���كات العاملية وعامل الف�ضاء الواقعي 

اجلدي���د: وتطور ال�ضبكات العاملية كان �ضبباً 

لظهور عامل الف�ضاء الواقعي اجلديد، الذي 

تنمو فيه ب�ضدة عملية تداخل املجتمعات وبع�ض 

ال�ضخ�ضي������ات من خمتلف املجتمعات. وحتى 

ن ل توج������د توقعات علمية مل�ضتقبل تطور  الآ

الف�ضاء العاملي، ول تتوافر خرات منظمات 

الف�ضاء العامل������ي بعد. واأمام �ضعة و�ضعوبات 

وت�رشفات نظم الف�ضاء العاملي خرجت تلك 

مريكي  النظم عن اإطار بداياتها يف امل�رشوع الأ

منذ زمن بعيد. ويجري اليوم الت�ضدي حلل 

م�ضائل اخلطوات القادم������ة لتطوير �ضبكات 

نرتن������ت. واعتر مدي������ر جتمع W3C تيم  الإ

برينري�������ض يل اأن طبيع������ة املرحل������ة اجلديدة 

نرتن������ت تتمي������ز بالعمل  لتط������ور �ضب������كات الإ

لكرتونية عر ال�ضبكات  امل�ضرتك للحوا�ضب الإ

 ويج������ري العمل 
)26(

ن�ض������ان. دون تدخ������ل الإ

ب�ضكل وا�ضع لرت�ضيد بنية �ضبكات احلا�ضبات 

لكرتونية العاملية م�ضتقباًل. وهناك بع�ض  الإ

قامة بنية حتتية موحدة  امل�ضاريع ال�ضاعية لإ

لالت�ضالت عالية ال�رشعة يف القرن ال� 21. 
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ومن تل������ك امل�ضاريع INTERNET2 الذي 

 UCAID )University اأعد بدعم م������ن

 Corporation for Advanced
وي�ضم������ل   .)Internet Development
 IBM، Fore مث������ل:  معروف������ة  �������رشكات 

مب�ضارك������ة   ،3Com  ،Systems، Cisco
ال�ضن������دوق العلمي القوم������ي، ووزارة الدفاع 

مريكية. ويخطط  يف الولي������ات املتح������دة الأ

وىل من امل�������رشوع توفري �رشعة  للمرحل������ة الأ

لنق������ل املعلوم������ات تبلغ 2.4 غيغ������ا بايت يف 

الثانية، وتوحيد �ضبكات كريات اجلامعات، 

لكرتونية، يف  واملخابر، ومراكز احلا�ضبات الإ

 ومن املالحظ اأن مثل 
)27(

اأمريكا ال�ضمالي������ة.

ه������ذه امل�ضاريع بداأت توؤث������ر اليوم على عمل 

الف�ضاء العامل������ي للقرن ال� 21، واأن اأوروبة مل 

تزل متخلفة ع������ن اللحاق بالوليات املتحدة 

مريكية يف جمال قن������وات الت�ضال عالية  الأ

ال�رشعة.

نرتنت ت�ضكل جم���ااًل جديدًا يف العمل  االإ

التج���اري: واإ�ضافة اإىل ذل������ك كانت �ضبكات 

نرتنت جمالً جديداً متاماً للعمل التجاري.  الإ

اإذ �ضمح������ت لل�رشكات بالعم������ل ب�رشعة ودون 

و�ضط������اء ومن دون ا�ضتخدام قنوات الت�ضال 

عالية التكلفة، مع توفري اإمكانيات مت�ضاوية 

للجميع يف كل اأنحاء العامل، مع فر�ض حدود 

من لعملية تبادل  اقت�ضادية، وتوفري فر�ض الأ

املعلوم������ات داخل املوؤ�ض�ض������ة الواحدة اأو بني 

خمتل������ف املوؤ�ض�ضات وال�������رشكات واملنظمات، 

البعيدة جغرافياً ع������ن بع�ضها البع�ض. مما 

و�ضع من دائ������رة امل�ضتهلكني. اإ�ضافة للحركة 

الت������ي وفرتها ال�ضبكة و�ضمح������ت بالنظر من 

�ض������كال اجلديدة م������ن اخلدمات  جدي������د لالأ

مثلة عل������ى ذلك ميكن  والب�ضائ������ع. وم������ن الأ

من خالل ال�ضبك������ة يف الكثري من دول العامل 

لع������اب الريا�ضية،  حج������ز تذاكر ح�ض������ور الأ

والن�ضاطات الرتفيهي������ة، وال�ضفر بالطائرات 

والقطارات. ويعم������ل يف الفيدرالية الرو�ضية 

بنجاح نظام للحجز امل�ضبق لبطاقات خطوط 

ال�ض������كك احلديدية لل�ضفر على خطوط دول 

www.express.( ،رابطة الدول امل�ضتقلة

tsi.ru(. ووف������ر ظهور الت�ضويق عر �ضبكات 
نرتنت اإمكانيات جديدة رخي�ضة، و�رشيعة،  الإ

نه  نرتنت، لأ وعملية م������ن خالل �ضب������كات الإ

ميكن جتديد �ضفحات ال� Web خالل ثوان 

أنه  ل اأكرث. وتعتر بع�ض �ضفحات ال� Web ا

كلم������ا و�ضلت املعلومات ب�رشع������ة للم�ضرتين، 

أ�������رشع. وو�ضع  كان اتخ������اذ الق������رار بال�رشاء ا

�ضلوب يف الت�ضوي������ق قيد ال�ضتخدام  هذا الأ

بحاث العلمية اجلارية يف هذا  من خالل الأ

بح������اث اأن الكثري من  املجال، واأظه������رت الأ

امل�ضتخدمني ي������زورون ال�ضفحات يف البداية 

م������ن اأجل التعرف عل������ى املنتجات اجلديدة، 
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و�رشع������ان ما يتخ������ذون ق������رارات من خالل 

املعلومات الت������ي يح�ضلون عليه������ا. وينتظر 

اخل������راء ح������دوث تطورات كب������رية يف جمال 

لكرتونية، الت������ي وفرتها عقد ال�  التج������ارة الإ

Web يف جم������ال جت������ارة املف������رق. و�ضناعة 
ع������الن والت�ضوي������ق، الت������ي كان������ت موجهة  الإ

للم�ضتهلك������ني قبل ذلك عن طريق ال�ضحف، 

أنها بداأت  ذاعتني امل�ضموعة واملرئية، اإل ا والإ

نرتنت،  تاأخذ مالحمها اخلا�ضة يف �ضبكات الإ

وتط������ورت معها ا�ضرتاتيجي������ة الت�ضويق التي 

اأ�ضبحت جديدة متاماً عما قبل.

لكرتوني���ة ت�ضكل نظم  نظ���م االت�ض���ال االإ

جدي���دة للمدفوع���ات املالية: ول ميكن اليوم 

ت�ضور ال�ضوق املالي������ة العاملية دون ا�ضتخدام 

نظم نوعي������ة جدي������دة للمدفوع������ات املالية 

لكرتوني������ة. ووف������ق توقع������ات املخت�ض������ني  الإ

 Web �ضي�ضتخ������دم 7 اآلف بنك �ضفحات ال�

اخلا�ضة بهم حتى بداية القرن ال� 21. بينما 

كان ع������دد البنوك الت������ي ا�ضتخدمت �ضبكات 

نرتنت يف ن�ضاطاتها فعاًل مع نهاية القرن  الإ

الع�رشين األفني فق������ط. واأن ال�ضفقات التي 

نرتنت تتم  كان������ت تتم عن طريق �ضب������كات الإ

دون ا�ضتخ������دام البني������ة التحتية لالت�ضالت 

مثلة على  عالية الكلف������ة يف البنوك. ومن الأ

نرتنت  ذلك ا�ضتخ������دام البنوك ل�ضب������كات الإ

أع������ده وو�ضعه قيد  الرنام������ج اجلديد الذي ا

اخلدم������ة Nations Bank )رابع بنك يف 

مريكي������ة(، بعد اأن تاأكد  الوليات املتحدة الأ

من ع������دم فعالية التكنولوجي������ا القدمية يف 

خدمة الزبائن بال�رشع������ة والنوعية اجليدة. 

و�ضم������ل الرنام������ج تنظي������م خم�ض������ة مراكز 

خلدمات املعلوماتية وزعت يف خمتلف مناطق 

مريكي������ة، بحيث ميكن  الولي������ات املتحدة الأ

أو  ي زب������ون الت�ضال عن طري������ق الهاتف ا لأ

نرتنت للتاأكد من و�ضع ح�ضابه، واحل�ضول  الإ

عل������ى خدمات البنك. ومن املنتظر م�ضتقباًل 

توفري اإمكانية تقدمي اخلدمات للزبائن عر 

لكرتوني������ة ال�ضخ�ضية، واأجهزة  احلا�ضبات الإ

الهاتف املزودة بخدمات ال�ضوت وال�ضورة، 

ك�ض������اك اخلا�ضة بتل������ك اخلدمات،  ومن الأ

امل������زودة باأجهزة �ضغرية م������ع �ضا�ضات ميكن 

من خاللها �رشف ال�ضيكات واحل�ضول على 

النقود، م������ع اإمكانية دخ������ول الزبون بحوار 

م������ع موظفي البن������ك وتزويده������م بتوجيهاته 

الوثائ������ق ال�رشورية  اإمالء  ومراقبة �ضح������ة 

للعملي������ة امل�رشفية من خ������الل �ضا�ضته. ويف 

ك�ض������اك املخ�ض�ضة  آخ������ر من������وذج لتل������ك الأ ا

للعمليات امل�رشفية ميكن اإدارة العملية بكل 

تفا�ضيلها من خالل اللوح������ات املثبتة فيها، 

واملطلوب من الزبون فقط ال�ضغط باإ�ضبعه 

)28(
على ال�ضورة املطلوبة.
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����ض���ل���ب���ي���ات ال����ت����ط����ور ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي 

التي  يجابيات  الإ جانب  واإىل  للمعلوماتية: 

ن�ضانية من تطور  ح�ضلت وحت�ضل عليها الإ

و�ضبكات  الرفيعة  املعلوماتية  تكنولوجيا 

لهذه  �ضلبية  جوانب  العامل  يواجه  نرتنت،  الإ

للجرائم  العا�ضفة  ال��زي��ادة  منها:  الظاهرة 

لكرتونية،  الإ احلا�ضبات  طريق  عن  املرتكبة 

وخا�ضة يف املجالت القت�ضادية والقرو�ض 

وزارة  ن�رشتها  التي  املعلومات  ومن  املالية. 

ح�ضة  اأن   ،1997 ع��ام  الرو�ضية  الداخلية 

ط��ري��ق احلا�ضبات  ع��ن  امل��رت��ك��ب��ة  اجل��رائ��م 

لكرتونية بلغت 0.02 % من عدد اجلرائم  الإ

يف املجال املايل. واأن اخل�ضائر املادية بلغت 

 ووف��ر انفتاح 
)29(

أك��رث م��ن 20 مليار روب����ل. ا

الذين  للم�ضيئني،  أك��ر  ا اإمكانيات  ال�ضبكة 

ا�ضتطاعوا من خاللها الو�ضول اإىل املعلومات 

اخلا�ضة وال�رشية، ون�ضخها واإجراء تعديالت 

مكانية  لإ اإ���ض��اف��ة  اإت��الف��ه��ا،  حتى  اأو  عليها 

ال�ضفحات  وعناوين  ال�رش،  كلمات  معرفة 

ل��ك��رتون��ي��ة وغ��ريه��ا، وح��ت��ى ال��دخ��ول اإىل  الإ

للم�ضتخدمني.  م�ضجلة  أ���ض��م��اء  ب��ا ال�ضبكة 

�رشكات  ت�رشرت  الت�رشفات  لتلك  ونتيجة 

ق��درت��ه��ا  وت�������رشرت  ك��ب��ري،  ب�ضكل  م��ع��روف��ة 

الزبائن.  ثقة  لفقدان  وعر�ضتها  التناف�ضية، 

لكرتونية  الإ احلا�ضبات  �رشكات  ا�ضطر  مما 

خا�ضة  عمل  جمموعات  تنظيم  اإىل  الكبرية 

لنظم  العلني  للت�ضلل  اأخالقية،  طبيعة  ذات 

خمتلف ال�رشكات وحتليل نظم احلماية فيها 

زالة اأماكن ال�ضعف يف  واإعطاء مقرتحات لإ

 )30(
تلك النظم.

خط������ار الناجت������ة عن ف�ضل  اإ�ضاف������ة لالأ

موظف������ني من العمل، ممن ميلكون اإمكانيات 

كبرية للو�ضول اإىل عمليات �ضبكات املوؤ�ض�ضات 

املف�ضول������ني من العمل فيها، ويعرفون اأ�رشار 

أ�ضار املتخ�ض�ض  تركيبتها وحدود حمايتها. وا

لكرتوني������ة امل�رشفية  بجرائ������م احلا�ضبات الإ

مريكية  الفيدرالية يف الولي������ات املتحدة الأ

أم������ام امل�ضاركني يف  دي������ن نيل�ض������ني يف كلمته ا

اإىل   ،RSA Data Security موؤمت������ر 

م�ضوؤولي������ة  »اأولئ������ك النا�ض ع������ن اجلرائم 

كر من  ن الق�ضم الأ ولي�������ض طبيعة العم������ل لأ

اجلرائم املرتكبة كانت من خالل احلا�ضبات 

 واأدين 
)31(

مريكية«. لكرتونية لل�������رشكات الأ الإ

ج������ورج ماري������و بارنيتيه، تقن������ي احلا�ضبات 

 ،.Forbs Inc لكرتونية ال�ضابق يف �رشكة الإ

بالت�ضلل لل�ضبكات الداخلية لل�رشكة وتخريب 

حمتوياتها من املعلومات، واأدى ت�ضلله لتوقف 

خم�������ض �ضبكات من اأ�ضل ثم������اِن �ضبكات عن 

العم������ل، وحتملت ال�رشك������ة بالنتيجة خ�ضائر 

أل������ف دولر اأمريكي. واأكد  و�ضلت اإىل 100 ا

اأن التخري������ب التكنولوجي   Forbs مندوبو

ح�ضل مبا�رشة بعد ف�ضل بارنيتيه عن العمل. 

جراءات الت������ي قامت بها خدمة  ونتيجة لالإ

لكرتوني������ة امل�رشفية  جرائ������م احلا�ضب������ات الإ
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الفيدرالي������ة ع������رث يف من������زل املج������رم على 

معلومات خا�ضة عن ن�ضاطات Forbs، ومن 

�ضمنها موازنة ق�ض������م تكنولوجيا املعلوماتية 

لعام 1997 وعدد من قوائم اخلدمة اخلا�ضة 

)32(
بنائب رئي�ض ال�رشكة.

وحتى اإن جرائم الت�ضل������ل غري القانونية 

دارة  نرتن������ت لإ طال������ت �ضفح������ات �ضبكات الإ

جه������زة الع�ضكري������ة.  �ضلح������ة النووي������ة والأ الأ

وم������ن اأخط������ر اجلرائ������م كان الت�ضل������ل الذي 

أكتوبر/ت�رشي������ن اأول ع������ام 1997  ح������دث يف ا

لنظم وكالة املعلوم������ات اخلا�ضة بالدفاع يف 

مريكية، و�رشقة الرامج  الوليات املتحدة الأ

العملياتية للرقابة عل������ى �ضبكات املعلوماتية 

منه������ا. والرامج امل�رشوقة ت�ضتخدم يف �ضبكة 

مريكية، لتوجيه  قم������ار ال�ضناعية الأ نظم الأ

ال�ضواري������خ اإىل اأهدافه������ا، وتوجيه القوات 

الرية والبحرية واجلوية ومتابعة حتركاتها 

و�ضاع املرتتبة  وتقدمي املعلومات اإليها حول الأ

يف مناط������ق العمليات. وي�ضمل النظام اأماكن 

متركز القوات، واإدارة قواعد الدفاع اجلوي 

قمار  يف كول������ورادو، وتخدمه������ا ع�������رشات الأ

ال�ضناعية املو�ضوعة يف م�ضاراتها حول الكرة 

ر�ضي������ة. وتعتر من اأهم القواعد املتقدمة  الأ

مريكية يف حال ن�ضوب  للوليات املتح������دة الأ

)33(
عمليات ع�ضكرية يف الف�ضاء الكوين.

خرى على الت�ضلل لنظم  مثل������ة الأ ومن الأ

لكرتونية. الت�ضلل الذي  �ضبكات احلا�ضبات الإ

ق������ام به املواطن الكن������دي جي�ضون ميوخيني 

البالغ من العمر 22 عاماً اإىل �ضبكات املركز 

الدفاعي ل� NASA. مما اأجر اإدارة املركز 

على اإعادة تنظي������م املركز من جديد وتغيري 

مني������ة، وبلغت اخل�ضائ������ر الناجتة  نظم������ه الأ

ع������ن هذا الت�ضل������ل اأكرث م������ن 70 األف دولر 

خرى قيام   ومن حوادث الت�ضلل الأ
)34(

اأمريكي.

مت�ضللني رو�ض باأعمال جماعية �ضد اإدارات 

مريكي������ة، حيث متكنوا  الولي������ات املتحدة الأ

أيام من ب������دء حرب الناتو �ضد  خالل ثالثة ا

يوغو�ضالفيا من تنفي������ذ اأكرث من 40 عملية 

لكرتونية للبيت  ت�ضل������ل ملراكز احلا�ضب������ات الإ

بي�������ض، ووزارة الدف������اع، و�ضبكات ات�ضال  الأ

لكرتونية يف الوليات املتحدة  احلا�ضب������ات الإ

مريكية. ووفق ما �رشح ب������ه املت�ضللون اأن  الأ

دخال فريو�ضات  اأكرث من ثلث������ي حماولتهم لإ

اأو تخريب ال�ضبكات تكلل������ت بالنجاح. واأكد 

متخ�ض�ض������ون عامل������ون يف جم������الت غ������زو 

الف�ض������اء �ضح������ة هذه املعلوم������ات. وجاء يف 

تقييماته������م اأن عملي������ات املت�ضللني ل�ضبكات 

لكرتونية هدفت زعزعة  مراكز احلا�ضبات الإ

نظم GPS، ونتج عنه������ا �ضعوبات بالغة يف 

لكرتوني������ة ملالحة  أداء نظ������م احلا�ضب������ات الإ ا

ال�ضفن البحرية والطائرات. وتنبوؤوا باأن مثل 

عمال ت�ضتطي������ع عملياً اإخراج النظم  هذه الأ



نتـــرنـت وتاأثريها على تطور املجتمعات الإ

131 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

مريكي������ة لتوجي������ه ال�ضواري������خ والقذائف  الأ

 )35(
هدافها بالكامل م������ن �ضاحة العمليات، لأ

وهو ما ميكن اأن يوؤدي اإىل كوارث و�رشاعات 

عاملية. واعتر اخلراء اأن املت�ضللني ل�ضبكات 

أرادوا من  ا لكرتوني������ة  مراكز احلا�ضب������ات الإ

أتاحتها لهم  ت�ضلله������م اإظهار قدراتهم الت������ي ا

التطورات احلا�ضلة خالل قرن املعلوماتية، 

واإظه������ار قوته������م ومقدرته������م عل������ى الت�ضلل 

أو اأي جتمع  ب�ضهولة اإىل اأي منظمة حكومية ا

كبري لل�رشكات العاملية. وبدوره اعتر يوجني 

من املعلوماتي بجامعة  �ضبافورد اخلبري يف الأ

باردي������و »اأن املت�ضلل������ني اإذا كان������وا يحاولون 

باأعماله������م تلك جذب النتباه فهم خمطئون، 

ن اأعمالهم تلك لن ت�ضاعدهم على الو�ضول  لأ

)36(
اإىل اأهدافهم«.

ورافق ظهور ال�ضب������كات التي لها خمارج 

تو�ضله������ا بقنوات الت�ض������ال املفتوحة، زيادة 

حم������اولت الت�ضلل اإليها م������ن اأي نقطة على 

ر�ضي������ة. وكل م������ا حتتاج������ه توفر  الك������رة الأ

م�ضتخدم طفيلي مع حا�ضب اآيل مزود بجهاز 

ات�ضال ميكن������ه من الت�ضال بال�ضبكات. ويف 

هذا ال�ضدد اأعلن ت�ضارلز باملري، رئي�ض خمر 

أنه  من يف �رشكة IBM. ا بحاث العاملية لالأ الأ

هن������اك »نحو 100 �ضخ�ض يف العامل ل يرغب 

�ضكال اأن ي�ضلوا اإىل حا�ضبه  باأي �ضكل من الأ

أنه هناك يف الوقت  لكرتوين ال�ضخ�ضي. وا الإ

احلا�������رش نح������و 100 األف مت�ضل������ل ل�ضبكات 

لكرتونية يف العامل منهم %9.99  احلا�ضبات الإ

ميك������ن ا�ضتخدامه������م كمحرتف������ني للم�ضاركة 

يف عمليات التج�ض�������ض ال�ضناعي، و%0.01 

لكرتونية  من جمرمي �ضب������كات احلا�ضبات الإ

على امل�ضتوى العاملي. والبقية 90% من هواة 

)37(
ا�ضتخدام الف�ضاء املعلوماتي للت�ضلية«.

احلا�ضب���ات  جرائ���م  مكافح���ة  ����رضورة 

لكرتوني���ة: وم�ضكل������ة جرائ������م احلا�ضبات  االإ

لكرتونية اأ�ضبح������ت عاملية ومن ال�رشوري  الإ

ب������ذل جه������ود م�ضرتك������ة لل������دول، م������ن اأجل 

مكافحتها وو�ضعها حت������ت الرقابة ال�ضديدة 

وال�ضيطرة عليها. وملواجه������ة اأخطار جرائم 

لكرتونية الدولية اأعدت ثمانية  احلا�ضبات الإ

دول �ضناعي������ة كرى مبادئ م�ضرتكة وخططاً 

حمددة ملكافحته������ا. ومت التو�ضل لتفاقيات 

ول الذي عقده وزراء  أثناء اللق������اء الأ حولها ا

أملاني������ا، واإيطاليا،  الداخلي������ة، والعدل، من: ا

وبريطانيا، ورو�ضيا، وفرن�ضا، وكندا، والوليات 

مريكية، واليابان، للنظر يف م�ضاألة  املتحدة الأ

اإعداد اإج������راءات ملكافحة جرائم احلا�ضبات 

لكرتوني������ة. وت�ضمنت الن�������رشة ال�ضحفية  الإ

أنه مت التو�ضل لتفاق يق�ضي  اخلتامية للقاء ا

بتن�ضي������ق اخلط������وات امل�ضرتكة م������ن اأجل: -

اإدخال عدد كاف من املتخ�ض�ضني القادرين 

على توفري التعاون التقني يف جمال مكافحة 
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الرفيعة  التكنولوجي������ا  اجلرمية مبج������الت 

من؛-  يف �ضف������وف اأجه������زة قوات حف������ظ الأ

واإعداد طرق ملتابعة الهجمات على �ضبكات 

لكرتوني������ة واكت�ضاف املت�ضللني  احلا�ضبات الإ

خالل اأق�رش وق������ت؛ -واإجراء حتقيقات يف 

ال������دول التي يختفي فيه������ا متهمون يف حال 

ع������دم اإمكانية ت�ضليمه������م؛- واتباع اإجراءات 

كفيلة باحلف������اظ على �ضب������كات املعلوماتية 

لكرتونية ومنع التطاول عليها؛  واحلا�ضبات الإ

- واإع������داد ط������رق جديدة لكت�ض������اف ومنع 

لكرتونية؛- وا�ضتخدام  جرائم احلا�ضب������ات الإ

تكنولوجيا جديدة مثل: خطوط الت�ضالت 

املرئي������ة التي ت�ضمح باحل�ضول على �ضهادات 

 
)38(

خرى. �ضهود من الدول الأ

واأدخلت الفيدرالية الرو�ضية حيز التنفيذ 

قان������ون عقوبات جنائية جدي������د اعتباراً من 

1997/1/1 ت�ضم������ن ف�ضاًل ع������ن اجلرائم 

املرتكب������ة يف جمالت املعلوماتية واحلا�ضبات 

لكرتونية، �ضملت: - الو�ضول غري القانوين  الإ

لكرتونية،  للمعلومات املخزنة يف احلا�ضبات الإ

امل������ادة 272؛ - واإع������داد وا�ضتخ������دام ون�رش 

لكرتونية، املادة  برامج م�ضيئ������ة للحا�ضبات الإ

273؛ - وخمالف������ة نظم ا�ضتخدام احلا�ضبات 

لكرتونية  لكرتوني������ة، ونظم احلا�ضب������ات الإ الإ

و�ضبكاته������ا، املادة 274. ورغ������م ذلك لحظ 

اخلراء اأن القب�ض على جمرم ارتكب جرماً 

لكرتونية واقعياً �ضعب  يف جمال احلا�ضبات الإ

نه وفقاً للقوان������ني النافذة الدخول  ج������داً. لأ

خرين  غري امل�رشح به لنظ������م املعلوماتية لالآ

نرتنت دون التاأثري عليها ل يعتر  من خالل الإ

فعل خمالف للقان������ون ول يخ�ضع للعقوبات. 

أو تغيري اأو  وعندم������ا يثب������ت القي������ام مبح������و ا

ن�ضخ املعلومات املحفوظ������ة اإلكرتونياً فقط، 

ميك������ن النظر يف حتميل الفاع������ل امل�ضوؤولية 

ح�ضائي������ات اإىل اأن   وت�ضري الإ
)39(

اجلنائي������ة.

أ�ضا�ضاً  لكرتونية ا �ضحايا جرائم احلا�ضبات الإ

عمال وامل�ض������ارف الذين  هم من رج������ال الأ

جهزة  عالن ع������ن م�ضاكلهم لالأ ل يرغبون الإ

احلكومي������ة املخت�ض������ة خوفاً عل������ى �ضمعتهم 

التجارية.

نرتنت من اأدوات التاأثري النف�ضي  �ضبكات االإ

ن�ضاين: ومع ظهور  وال�ضلوكي على املجتمع االإ

نرتنت ظهرت م�ضكلة هامة جديدة  �ضبكات الإ

مل تدر�ض ب�ضكل كامل بعد، وتتمثل با�ضتخدام 

أث������ري املعلوماتي والنف�ضي  ال�ضبكات كاأداة للتا

ن�ضاني������ة.  وال�ضلوك������ي عل������ى املجتمع������ات الإ

ورافقه ظهور و�ضط معلوماتي جديد، يجري 

فيه تداول املعلوم������ات، وحفظها، ون�ضخها، 

ب�رشع������ة هائلة. وغ������ري هذا الو�ض������ط اأفكار 

وقي������م ومفاهي������م واأوا�رش انتق������ال القواعد 

الأخالقية الت������ي ت�ضكلت يف املجتمعات عر 

مثل������ة على ذلك ما قام به  القرون.  ومن الأ



نتـــرنـت وتاأثريها على تطور املجتمعات الإ

133 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

الطبيب اخلا�ض للرئي�ض الفرن�ضي فران�ضوا 

ميرتان خالفاً للقواع������د الأخالقية الطبية، 

مرا�ض التي كان يعاين  ون�������رشه لكتاب عن الأ

منها الرئي�ض الفرن�ض������ي بعد وفاته مبا�رشة. 

ورغ������م ح�ضول اأ�رشة فران�ض������وا ميرتان على 

ق������رار ق�ضائي ب�ضحب الكت������اب من البيع يف 

جراء كان متاأخراً  اليوم نف�ضه، اإل اأن هذا الإ

�ضخا�ض اأدخل������وا ن�ض الكتاب  ن بع�������ض الأ لأ

نرتن������ت، حيث ل ميكن �ضحبه  يف �ضبكات الإ

 
)40(

عملياً.

املنظم���ات ال�ضيا�ضي���ة والهيئ���ات الدولية 

ت�ضتخ���دم  املنظم���ة  اجلرمي���ة  ومنظم���ات 

واأ�ضب������ح  العاملي���ة:  لكرتوني���ة  االإ ال�ضب���كات 

ا�ضتخ������دام املنظمات ال�ضيا�ضي������ة ومنظمات 

لكرتونية  اجلرمي������ة املنظم������ة لل�ضب������كات الإ

العاملية اأمراً طبيعي������اً ول يثري الده�ضة لدى 

واأ�ضبحت  نرتن������ت.  الإ �ضب������كات  م�ضتخدمي 

جهزة احلكومية تعتر  الهيئات الدولي������ة والأ

من ال�������رشوري اأن يكون له������ا �ضفحاتها يف 

نرتنت، ومنه������ا �ضفحة الحتاد  �ضب������كات الإ

 ،www.europa.eu. int ب������ي ورو الأ

مان������ة العامة ملجل�������ض التعاون  و�ضفح������ة الأ

http://www. العربي������ة  اخللي������ج  لدول 

ال�ضلطة  اأجهزة  و�ضفح������ة   ،/gcc-sg.org
www. احلكومي������ة يف الفيدرالية الرو�ضية

املنظم������ات احلكومية  gov.ru، و�ضفح������ة 

www. مريكي������ة يف الولي������ات املتح������دة الأ

for tnet .org/FortNet/gov/

ح������زاب  الأ و�ضفح������ات   .index.html
وت�ضتخدم  وغريها.  ال�ضيا�ضي������ة  والتجمعات 

نرتنت عادة  ال�ضلطات الر�ضمية �ضب������كات الإ

ر�ضال معلومات ر�ضمية، بينما نرى ال�ضاعني  لإ

لل�ضلطة ومن بينه������م النا�ضطني حتت غطاء 

نرتنت  من ال�رشي������ة ي�ضتخدمون �ضب������كات الإ

غرا�������ض اأخرى. وعلى  لتبادل املعلومات ولأ

�ضبيل املثال ما قام به مايكل غيل، ال�ضكرتري 

اخلا�������ض ال�ضابق لنائ������ب رئي�������ض الوليات 

مريكية اإل غور، يف بداية حملته  املتح������دة الأ

النتخابي������ة، بن�������رش نياب������ة ع������ن اإل غور يف 

.www.gore2000 لكرتونية ال�ضفح������ة الإ

الري������د  وعناوي������ن  الهات������ف  أرق������ام  ا  org
لكرتوين، التي ميكن من خاللها للراغبني  الإ

بالتوجه اإىل اإل غور، وتقدمي الدعم املادي له 

 ومثال اآخر يتمثل 
)41(

كمر�ضح للدميقراطيني.

با�ضتخ������دام منظم������ة »رابط������ة بريما احلرة« 

نرتنت لتحقي������ق اأهدافها  FBC، ل�ضبك������ة الإ
التي تكاف������ح من اأجلها من������ذ �ضنوات. وكان 

هداف تهيئة الظروف لفر�ض  من اأوىل تلك الأ

�ضقاط حكم  مقاطع������ة اقت�ضادية و�ضيا�ضية لإ

النظام الع�ضكري الذي ا�ضتوىل على ال�ضلطة 

يف الب������الد ع������ام 1988. وبتاأ�ضي�������ض منظمة 

www. لكرتوني������ة  الإ ل�ضفحته������ا   ،FBC
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freeburma.org حتول������ت اإىل واحدة من 
اأهم املجموعات ال�ضيا�ضية املوؤثرة عن طريق 

نرتن������ت. وملنظم������ة FBC موؤيدين يف 28  الإ

دولة م������ن دول العامل. وحت������ت تاأثري دعايتها 

مريكية، وكندا  فر�ضت الولي������ات املتحدة الأ

ح�ضاراً اقت�ضادياً على ميامنا )بريما اليوم(. 

نرتنت يف تقوية  وللتاأكيد على دور �ضبكات الإ

أون������غ ناينغ اأو من حركة  مركز املنظمة قال ا

»اجلبهة الدميقراطية جلميع طالب بريما« 

التابعة ملنظمة FBC، »عندما كنا نعي�ض يف 

لة  الغاب������ات كنا نطب������ع املن�ضورات عل������ى الآ

الكاتبة يف بداية كفاحنا مع نهاية ثمانينيات 

لكرتونية  القرن الع�رشين. ولكن احلا�ضبات الإ

غريت حياتنا بالكامل. وبا�ضتخدامنا ل�ضبكات 

نرتنت يف ع������ام 1994 اأ�ضبح �ضهاًل علينا  الإ

خماطبة بع�ضنا البع�������ض، لت�ضبح ن�ضاطاتنا 

خرى التي   ومن امل�ضاكل الأ
)42(

اأكرث ت�ضاوراً«.

نرتن������ت ا�ضتخدامها  تعاين منه������ا �ضبكات الإ

من قب������ل منظمات اجلرمي������ة املنظمة لن�رش 

ره������اب، واجلا�ضو�ضي������ة،  معلوم������ات ع������ن الإ

�ضلح������ة،  وجت������ارة وتهري������ب املخ������درات والأ

واخلالع������ة، وكل الب�ضاع������ة ال�ضيئ������ة. ومن 

بني تل������ك املنظمات جمموعة م������ن املقاتلني 

 )Shining Path( الروانيني حتمل ا�ض������م

»الطريق امل�رشق«، و�ضبق وقتلت اآلف النا�ض 

خالل ع�رشات ال�ضنني من اأعمال الغت�ضاب 

 
)43(

امل�ضلح.

واأظهرت بع�������ض الدرا�ضات اأن امل�ضرتك 

نرتنت ي�������رشف و�ضطياً نحو  يف �ضب������كات الإ

�ضدارات  40% م������ن وقته يف البحث ع������ن الإ

 واأن بع�ض الدول 
)44(

اخلالعي������ة املمنوع������ة.

اأخ������ذت يف ح�ضابه������ا مق������درات واإمكانيات 

الو�ضط املعلومات������ي اجلديد، واأخذت تبحث 

عن حلول قانونية وتكنولوجية لهذه امل�ضاكل. 

ويف ال������دول اخلليجية العربي������ة مثاًل اأجرت 

ال�ضلط������ات املخت�ضة حمادث������ات مع موفري 

نرتن������ت وجمموعات امل�ضتخدمني  خدمات الإ

أ�ض�ض متفق عليها للو�ضول وا�ضتخدام  لو�ضع ا

نرتنت. واأ�ضدرت وزارة الت�ضالت  �ضبكات الإ

يف دولة الكوي������ت قراراً يفر�ض على موفري 

نرتنت �ضمان عدم ظهور اخلالعة  خدمات الإ

والتعليقات ال�ضيا�ضية ال�ضيئة داخل الكويت. 

أبو ظبي( اأن  نرتنت يف اإمارة )ا وقرار نادي الإ

تخ�ضع املواد الدينية وال�ضيا�ضية واخلالعية 

 
)45(

نرتنت للقوانني املحلية. واجلن�ضي������ة يف الإ

ولك������ن حل مثل ه������ذه امل�ض������اكل �ضعب جداً 

و�ض������اع ال�ضيا�ضية  ب�ضب������ب اخل�ضائ�������ض والأ

والقت�ضادية الداخلية لدول العامل املختلفة.

ال�ضاع���د:  واجلي���ل  نرتن���ت  االإ �ضب���كات 

ول تق������ل اأهمية عن غريه������ا م�ضكلة اجليل 

�ضياء  طف������ال اأكرث تقباًل لالأ ن الأ ال�ضاعد، لأ

اجلديدة من كبار ال�ض������ن. ومن الطبيعي اأن 

نرتنت ب�رشعة، قبل اأن  طفال الإ ي�ضتوعب الأ
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أولياء اأمورهم ويقدرون جوهر ما  ي�ضتوعبها ا

يج������ري �ضمنها. ومن اأج������ل م�ضاعدة الكبار 

و�ض������اع وو�ضعها حتت  يف ال�ضيط������رة على الأ

مراقبته������م، اأحدثت برام������ج ت�ضفية مهمتها 

نرتنت، وت�ضمح  مراقب������ة الو�ضول اإىل مواد الإ

طفال يف  بزي������ادة الرقابة على ت�رشف������ات الأ

نرتن������ت. ومب�ضاعدة هذه الرامج  �ضبكات الإ

طفال،  اأ�ضبح ممكناً متابعة م������ا ي�ضاهده الأ

ومراقب������ة الوقت ال������ذي يتعامل������ون فيه مع 

نرتنت، وو�ضع قوائ������م بالعناوين  �ضب������كات الإ

املمنوع������ة، وتق������وم بع�ض الرام������ج بتجديد 

أوتوماتيكياً �ضهري������اً. ومنها  تل������ك القوائ������م ا

 Cyber Patrol على �ضبي������ل املثال برنامج

امل�ضتخ������دم    ))www.microsys.com
للرقابة ومن������ع و�ضول بع�ض الفئات العمرية 

اإىل املعلوم������ات التي ميكن اأن توؤثر �ضلباً على 

 Net ال�ضلوك والت�رشفات. ومن هذه الرامج

و  ،)Nanny )www.netnanny.com
Littlebrother )www.kansmen.

 
)46(

com(، وغريها.
نرتنت والتاأث���ري على العقول:  �ضب���كات االإ

ع������الم  والإ الت�ض������ال  و�ضائ������ل  وت�ضتخ������دم 

نرتنت ع������ادة لي�ض  اجلماهريية �ضب������كات الإ

كاأداة للح�ضول اإىل املعلومات والتعامل معها 

فقط، بل ومن اأجل ن�رش اأخبار ملفقة واإجراء 

أث������ري النف�ضي للمعلومات الكاذبة،  جتارب التا

وغريها.  والدعوة،  والدعاي������ة،  وال�ضائعات، 

أم������ام ه������ذا الواقع الذي فر�������ض زيادة يف  وا

دور واإمكانيات املواجه������ات املعلوماتية التي 

م������ن الوطني يف ال������دول، مل  ته������دد نظ������م الأ

تبق خماب������رات دول العامل جانب������اً ومن بينها 

ردني������ة التي اعترت اأن  كان������ت املخابرات الأ

نرتنت  لكرتونية يف �ضب������كات الإ �ضفحته������ا الإ

 وهذا مثال 
)47(

كانفتاح جديد على ال�ضيا�ضة.

نرتنت للدعاية  يوؤك������د ا�ضتخدام �ضب������كات الإ

ال�ضيا�ضية.

وم�ضاكل اإدارة �ضيل املعلومات املوؤثرة على 

ن�ضاني������ة اأ�ضبحت تاأخذ طابعاً فوق  عقول الإ

الدول. وبع�ض الدول جنحت بالتعامل معها. 

ن العالقات بني الب�رش، واجلماعات  وهذا لأ

الجتماعية، والدول كانت �ضابقاً مبنية على 

مبادئ وقيم احلقوق الطبيعية، والأخالقية، 

والدينية، التي ت�ضكلت و�ضقلت عر القرون. 

أنه لبد من العودة للبدء من  بينما نرى اليوم ا

ن الثورة املعلوماتية خربت  نقطة البداي������ة لأ

تلك العرى. واأ�ضبحت احلاجة ملحة لقوانني 

وبرام������ج جدي������دة للحماية، ونظ������ام مركزي 

جهزة احلكومية  دويل للعمل امل�ضرتك بني الأ

�رش واملجتمع  نه������ا اإىل جانب الأ
واخلا�ضة، لأ

جي������ال ال�ضاعدة.  حت������دد قواعد تربي������ة الأ

واأ�ضبح عامل اليوم يحتاج لقوانني دولية للتعامل 

لكرتونية العاملية اجلديدة.  مع ال�ضب������كات الإ
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ف�ضلية لدى  ونعتقد اأن هذه املهمة تتمتع بالأ

كل الدول، ومن دونها �ضتخلق ظواهر جديدة 

ن�ضان،  تتحول معه������ا املعلومات من خدمة الإ

ن�ضان خادم������اً للمعلومات. ولبد  لي�ضب������ح الإ

من الت�ض������دي للم�ضكلة ب�ضكل عاجل قبل اأن 

و�ض������اع من حتت ال�ضيطرة. خا�ضة  تخرج الأ

واأن املوؤ�ض�ض������ات املخول������ة بحماية املعلومات 

وتعمل على حماية املعلومات اخلا�ضة، التي 

ميلكه������ا �ضخ�ض معني وله������ا طابع فردي، مل 

تزل تنظر اإىل امل�ضائ������ل الأخالقية مل�ضامني 

تلك املعلومات كم�ضكلة من الدرجة الثانية.

أنه حان الوقت للنظر يف ق�ضية  ونعتقد ا

ت�ضكي������ل جل������ان حكومي������ة خا�ض������ة حلماية 

املجتمع، ولغته وتراث������ه الثقايف واملعنوي يف 

�ضب������كات املعلوماتية. واإ�ضن������اد مهمة حتديد 

الأخالقية  واخل�ضائ�ض  امل�ضت������وى  ومراقبة 

�ضب������كات  فل������ك  الدائ������رة يف  للمعلوم������ات، 

لكرتونية لال�ضتخدام العام لهذه  املعلوماتية الإ

أو �ضبكات موازية ملنع  اللجان. واإقامة �ضبكات ا

دخ������ول املعلومات غري الأخالقية التي تطال 

فراد وتوؤدي  احلالة النف�ضية وال�ضلوكي������ة لالأ

أ�ض�ض املجتمع  اإىل حتلل القي������م الثقافي������ة وا

ن�ضاين بالكامل، اإىل �ضبكات النظام العام.  الإ

أنه م������ن ال�رشوري اإ�ض������دار قوانني  ونعت������ر ا

حت������دد الن�ضاط������ات، وتلق������ي امل�ضوؤولية على 

�ضخا�ض الطبيعيني  دارات والأ جه������زة والإ الأ

يف ه������ذا املجال، ومن �ضمنه������ا تلك اللجان 

آخ������ر اإعادة ت�ضكيل  م������ن جانب، ومن جانب ا

البنى التحتية للج������ان املخت�ضة با�ضتقاللية 

ع������ن اأكرثي������ة ال�ضلط������ات. واأن تخ�ضع تلك 

اللجان لقائد الدولة املعنية مبا�رشة وتعد له 

ولل�ضلطة الت�رشيعية يف البالد تقريراً �ضنوياً 

عن م�ضامني املعلومات املتداولة يف �ضبكات 

اأن  لكرتونية. بعد  املعلوماتية واحلا�ضبات الإ

اأ�ضبح������ت تكنولوجي������ا املعلوماتية هي حمور 

التنمية العلمية، ولبد من و�ضع ا�ضرتاتيجية 

حقيقي������ة يف ال�ضن������وات املقبل������ة للخروج من 

ه������ذا الو�ضع. واإذا مل تتفاعل الثقافة العربية 

م������ع الثقاف������ة املعلوماتي������ة وتوف������ري املعاجم 

لكرتونية، والتوثيق  لكرتونية، والرتجمة الإ الإ

والرجمة، ف�ضتح������دث فجوة لغوية حادة بني 

خرى تف�ضلها عن  اللغة العربي������ة واللغات الأ

ال�ضتخ������دام والتداول. وق������د يتحول التعليم 

والثقاف������ة يف ال������دول العربي������ة اإىل اللغ������ات 

والت�ضهيالت  التقني������ات  ب�ضب������ب  جنبي������ة  الأ

جنبي������ة والتي جعلت اللغة  املتاحة للغات الأ

العربي������ة مهم�ضة يف عامل �ضب������كات الت�ضال 

لكرتوني������ة. وه������ذا يحتاج قب������ل كل �ضيء  الإ

اإىل اإرادة �ضيا�ضي������ة وطنية وبحوث ودرا�ضات 

علمية تعيد للغة العربية عنفوانها.
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البحث العلمي �رضوري ملواجهة تداعيات 

�ضلبيات التط���ور التكنولوجي للمعلوماتية: 

نفاق على البح������ث العلمي نقطة  وميث������ل الإ

ن البح������ث والتطوي������ر مرتبط������ان  هام������ة، لأ

مكاني������ات الب�رشي������ة واملادي������ة، ويتاأثران  بالإ

باملنهجي������ة الفكري������ة املتبع������ة وال�ضيا�ض������ات 

ال�ضرتاتيجية التي ت�ضعها الدولة، وتت�ضمن 

قليمية والدولية لال�ضتفادة  برامج التعاون الإ

من الكت�ضافات العلمية وتطويرها. واحلقيقة 

بح������اث والدرا�ضات موجودة يف الوطن  اأن الأ

العربي الذي يزخر مبئات الباحثني والعلماء، 

ولكن تطبيق نتائج اأبحاثهم وال�ضتفادة منها 

مر  �ضبه غائب اليوم ع������ن الواقع العملي، الأ

ال������ذي دفع الكثريين منهم للهجرة اإىل الدول 

التي ت�ضتفي������د من جهوده������م العلمية.)48( 

وتكلف هذه الهجرة الدول العربية ما ل يقل 

عن 200 ملي������ار دولر، بينما الدول الغربية 

كر« من هجرة  أ�ضمالي������ة تكون »الرابح الأ الرا

دمغة اإليها  ألفا م������ن الأ م������ا ل يقل عن 450 ا

 )49(
�ضنوياً.

ويفيد تقرير �ضادر عن معهد اليون�ضكو 

ح�ضاء اأن ن�ضبة ال�ضتثمارات املخ�ض�ضة  لالإ

للبحث العلم������ي والتطوير من الناجت املحلي 

جمايل ارتفعت عامليا. وكانت ن�ضبة %1.74  الإ

جم������ايل يف عام 2007  من الناجت املحلي الإ

خم�ض�ضة لهذا البند، مقابل 1.71% يف عام 

2002، وكان������ت اأكرث البلدان النامية ت�ضتثمر 

يف هذا املجال اأقل من 1% من ناجتها املحلي 

جم������ايل. وكانت ال�ض������ني تخ�ض�ض ن�ضبة  الإ

1.5%، ولكنه������ا �رشعان ما قررت تخ�ضي�ض 

2% من ناجتها املحلي للبحث والتطوير حتى 

ع������ام 2010، و2.5% حتى عام 2020. بينما 

فريقية املوحدة %1  خ�ض�ضت خطة العمل الأ

غرا�ض البحث  جمايل لأ من الناجت املحلي الإ

العلمي والتطوير. يف الوقت الذي ترتكز فيه 

نفق������ات البحث العلمي والتطوير يف البلدان 

ال�ضناعية املتقدمة، حيث بلغ جمموع اإنفاق 

وروبي والولي������ات املتحدة  دول الحت������اد الأ

نفاق العاملي يف  واليابان 70% من جمموع الإ

. اأما يف العامل العربي، 
)50(

ه������ذا املجال الهام 

نفاق على اأغرا�ض  أو الإ فتعتر اإ�ضكالية التمويل ا

البحث العلمي من املو�ضوعات ال�ضائكة. فال 

نفاق عل������ى البحث العلمي عن ال�  يتجاوز الإ

0.05% من امليزاني������ات العامة، وهي اأرقام 

هزيلة جداً اإذا ما قورنت بالبلدان ال�ضناعية 

قليمي مثل تركيا  وحتى ببع�ض دول اجلوار الإ

واإيران. ويف م�رش، كان اإجمايل امليزانية لعام 

1996 يبلغ نحو 840 مليون جنيه،وخ�ض�ض 

منها لل�رشف على البحث العلمي ما مقداره 

)51(
165 مليون جنيه، اأي 20% فقط.

واأكدت اإح�ضاءات اليون�ضكو لعام 2004 

اأن ال������دول العربية جمتمع������ة خ�ض�ضت 1.7 

ملي������ار دولراً فقط للبح������ث العلمي، اأي ما 

جمايل،  يع������ادل ن�ضب������ة 0.3% من الن������اجت الإ
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يف الوق������ت الذي اأنفقت في������ه اإ�رشائيل على 

البح������ث العلمي، عدا الع�ضك������ري نحو 9.8 

مليار �ضي������كل، اأي 2.6% من اإجمايل الدخل 

القومي لعام 1999. اأما يف عام 2004، فقد 

و�ضل������ت هذه الن�ضب������ة اإىل 4.7% من ناجتها 

بينما ا�ضتطاعت كوريا اجلنوبية 
 )52(

القومي.

اأن تزي������د اإنتاجها من البحث العلمي لثمانية 

اأ�ضعاف، يف حني كانت ن�ضبة النمو يف العامل 

 ويف الدول العربية يقوم 
)53(

تعادل 30% فقط.

القطاع احلكوم������ي بتمويل 80% من جمموع 

التمويل املخ�ض�ض للبحث والتطوير، مقابل 

3% يقوم به القط������اع اخلا�ض، عك�ض الدول 

املتقدم������ة التي ترتاوح فيه������ا ح�ضة القطاع 

اخلا�ض ما ب������ني 70% يف اليابان، و52% يف 

اإ�رشائيل والوليات املتحدة.

وعند احلديث عن تكلفة اإعداد الطالب 

يف اجلامع������ات العربي������ة فاإن������ه ل يزيد عن 

2500 دولر يف ال�ضنة، يقابله 45 األف دولر 

يف اجلامعات الغربي������ة. واأن البحث العلمي 

ل يتج������اوز ن�ضب������ة 0.03% يف العامل العربي، 

مقاب������ل 4% يف اإ�رشائي������ل، اأي م������ا يعادل 12 

جم������ايل العام.  �ضعف������ا من ن�ضب������ة الناجت الإ

�رشائيلي، مع  نفاق العلم������ي الإ واإذا قارن������ا الإ

نف������اق العلمي يف ال������دول العربية بالن�ضبة  الإ

نفاق على البحث  لعدد ال�ضكان، فنجد اأن الإ

العلم������ي هو اأكرث ب�30 م������رة يف اإ�رشائيل منه 

. وانعك�ض هذا 
)54(

يف الدول العربية جمتمعة.

الواق������ع على ترتيب م�ضت������وى اجلامعات يف 

العامل، وجاء يف الت�ضنيف الذي اأعدته جامعة 

»جياو توجن« يف �ضنغهاي بال�ضني، و�ضمل 500 

مريكية  جامعة، ح�ضلت في������ه اجلامعات الأ

عل������ى ح�ضة كرى �ضملت 67 من اأف�ضل مئة 

جامع������ة يف العامل منها جامع������ات: هارفارد، 

و�ضتانفورد، وبريكلي، وكاليفورنيا، ثم جامعة 

كام������ردج الريطانية. و�ضمل الت�ضنيف 208 

جامعات اأوروبية. وح�ضلت اجلامعة العرية 

يف اإ�رشائي������ل على الرتتي������ب 64، بينما جاء 

ترتيب جامعة امللك �ضعود يف اململكة العربية 

ال�ضعودي������ة يف املرك������ز 428 م������ن ب������ني 500 

جامعة، وهي اجلامعة العربية الوحيدة التي 

ح�ضلت على تقيي������م عاملي رغم وجود 350 

. ومن 
)55(

جامعة عربية يف الوط������ن العربي.

حيث الن�ضاط العلمي احتلت اإ�رشائيل املركز 

الراب������ع عامليا، م������ن خالل ن�رشه������ا ملقالت 

علمية يف دوري������ات غربية مرموق������ة، بينما 

جاءت الوليات املتح������دة يف الرتتيب الثاين 

)56(
أملانيا. ع�رش، وتلتها ا

الث���ورة املعلوماتي���ة وب���راءات االخ���رتاع: 

وعند احلديث عن براءات الخرتاع جند اأن 

أن�ضئت للحفاظ على امللكية  براءة الخ������رتاع ا

الفكري������ة، ومتنحها ال�ضلط������ات املخت�ضة يف 

الدول������ة للمخ������رتع لتثبت حقوق������ه الفكرية 
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واملالية واملعنوي������ة يف اخرتاعه. و�ضجلت يف 

م�������رش خالل الفرتة املمت������دة من عام 1995 

وحت������ى عام 1997 نحو 1210 براءة اخرتاع، 

بينما �ضجل������ت يف الولي������ات املتحدة خالل 

الفرتة نف�ضها 236692 ب������راءة اخرتاع. ويف 

عام 2000 و�ضلت براءات الخرتاع العربية 

ال�ضعودية امل�ضجل������ة يف الوليات املتحدة اإىل 

171 براءة اخ������رتاع، يف الوقت الذي �ضجلت 

. ويف عام 
)57(

اإ�رشائي������ل 7652 براءة اخ������رتاع

2008 �ضجل������ت املنظم������ة العاملي������ة للملكية 

مم املتحدة يف جنيف 61  الفكرية التابعة لالأ

براءة اخرتاع جلمهورية م�رش العربية، و47 

براءة اخ������رتاع للمملكة العربي������ة ال�ضعودية، 

مارات العربية  و22 براءة اخرتاع لدول������ة الإ

املتح������دة، و12 براءة اخ������رتاع للمغرب، و11 

ب������راءة اخرتاع للجزائ������ر، و6 براءات اخرتاع 

ردن، و5 ب������راءات اخ������رتاع ل�ضورية، و3  ل������الأ

ب������راءات اخرتاع لكل م������ن الكويت وال�ضودان 

وتون�ض، وبراءة اخ������رتاع واحدة لليبيا. لتبلغ 

بذلك ب������راءات الخ������رتاع امل�ضجل������ة للدول 

العربية خالل عام واحد 173 براءة اخرتاع. 

يف الوقت الذي �ضجلت فيه تركيا 367 براءة 

اخرتاع، و�ضجلت اإ�رشائيل 1882 براءة اخرتاع، 

و�ضجلت كوريا اجلنوبية 7908 براءة اخرتاع، 

واليابان 28774 براءة اخرتاع. وبذلك تكون 

كوري������ا اجلنوبية قد �ضجل������ت اأعلى ن�ضبة يف 

زيادة عدد براءات الخرتاع و�ضلت اإىل %12 

)58(
وجاءت بعدها ال�ضني بن�ضبة %11.9.

لرنى اأن الدول العربي������ة جمتمعة تواجه 

حتدياً علمياً �ضارخاً لبد من العمل امل�ضرتك 

للت�ضدي له يف القرن ال� 21 ع�رش املعلوماتية 

وان  والتكنولوجي������ة الرفيعة قبل اأن يفوت الأ

ونغ������رق يف تخلفنا عن الرك������ب التكنولوجي 

واحل�ضاري احلديث. 
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خرى،  ن�سان خمططاً خمتلفاً عن خمطط الرئي�سّيات الأ لقد تبع تط������ور الإ

اإذ اإن نوع������اً واحداً ا�ستوطن بوؤراً بيئية كث������رة على م�ساحة جغرافية وا�سعة. 

ن�سار نظرية املناطق املتعّددة ل ي�ستتبع هذا املخطط ت�سعباً ول  وبالن�سب������ة لأ

تباع������داً من من������ط �سجري، بل يرتكز على تي������ارات مت�سابكة من املجموعات 

دائمة التط������ور. اإنه ي�سف اأمنوذجاً تطورياً م�ستم������راً منذ ما يقارب مليوين 

�سنة، لي�سل اإىل التوزع احلايل للتنوع الب�رشي.

اأديب ومرتجم وباحث �ضوري.

العمل الفني: الفنان �ضادي العي�ضمي.

❁❁
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حتل هذه النظرية اأي�ضا التعار�ض التايل: 

كي������ف ميكن لتغيرّ �ضبب������ه التاريخ اال�ضتمرار 

والبق������اء على الرغم م������ن التبادالت املورثية 

الدائم������ة؟ وكي������ف ت�ضكل������ت وا�ضتمرت هذه 

ع  قليمية خالل انت�ض������ار وتو�ضرّ التغ������يات االإ

ن�ضان على الكوكب؟ االإ

أثار التطور متع������دد املناطق كالماً  لق������د ا

كثياً حوله خالل العقدين املا�ضيني مبا هو 

�ضول الب�رشية.  اء« االأ نقي�ض ل�: »نظري������ة حورّ

ن�ضان  خية توؤك������د اأن االإ فه������ذه النظري������ة االأ

احلدي������ث مل يظهر ب�ضفته نوع������اً متميزاً اإال 

منذ عه������د قريب � من������ذ 20000 �ضنة لي�ض 

اأكرث �. وعلى العك�������ض، يعترب القائلون بتعدد 

ن�ض������اين اأقدم من ذلك  املناط������ق اأن النوع االإ

بكثي وي�ضمنونه بع�ض الب�رشيات »القدمية« 

من مناط������ق عديدة يف الع������امل. لكن التطور 

املتع������دد املناطق ال������ذي قدم������ه يف البداية 

 Milford Wolpoffوولب������وف م������ن  كل 
 Alan وثورن Xinshi Wu وك�ضين�ضي وو
Thorn يف ع������ام 1984، ث������م ط������وره علماء 
نا�ضة القدمية ويف علم مورثات  كثيون يف االإ

أك������رث بكثي من نظرية ب�ضيطة  ال�ضعوب، هو ا

�ض������ول الب�رشية. فه������و اأي�ضا نظرية  حول االأ

لل�ض������يورة التطورية امل�ضتم������رة التي حتدد 

التع������دد والتن������وع اللذين جندهم������ا يف قلب 

نوعنا.

اإن هذا التنوع لي�ض له مثيل. فللب�رش، على 

خرى كافة، توزع وا�ضع  عك�ض الرئي�ضيات الأ

عر الكوكب، وهم يحتل������ون تنوعاً كبرياً من 

البوؤر البيئية علي������ه. وعلى الرغم من ات�ضاع 

ن�ض������اين، فاإن كاًل  م�ضاح������ة انت�ض������ار النوع الإ

من �ضعوبه يب������دي تنوعاً داخلياً كبرياً، لكنها 

متقاربة جداً مورثياً. وتقدر درا�ضة حديثة اأن 

التنوع املورث������ي النووي للنوع الب�رشي بكامله 

قريب من التنوع املورثي لل�ضيمبانزي الغالب 

�ضيق مبا ل يقا�������ض. كما اأن  ذي الت������وزع الأ

تنوع ال�ADN امليتوكوندري اأقل بكثري عند 

ن�ضان منه عند ال�ضيمبانزي. هناك منطان  الإ

من الت�ضور التط������وري ميكنهما تف�ضري هذا 

التنوع. وثمة ل������كل منهما ت�ضمينات خمتلفة 

ن�ضاني������ة، وينتجان عن  �ضول الإ بالن�ضب������ة لالأ

فر�ضيات خمتلفة حول ال�ضلوك الدميغرايف 

لل�ضعوب الب�رشية.

وميكننا من اأجل تف�ضري الختالف املورثي 

الطفيف بني ال�ضعوب ط������رح م�ضادرة اأ�ضل 

حديث جداً للن������وع - وهذا ما تفعله نظرية 

نه مل يكن  احلواء. اإن ال�ضعوب الب�رشية تت�ضابه لأ

لالختالف������ات الوقت الكايف للتطور. ويدافع 

عن هذه النظرية تيار م������ن الباحثني الذين 

ي�ضعون فر�ضية بنية تطورية �ضجرية داخلية 

للنوع هومو �ضابيان homo sapiens وفق 

نواع،  منوذج الذي ي�ضف العالقات بني الأ الأ



ن�ساين الثقافة والتطّور الإ

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  1482010

حي������ث ل ميك������ن التكاثر ب������ني املجموعات. 

أ بنية ان�ضابية �ضجرية، تثبت  فبعد و�ضع مبدا

أو  درا�ضاتهم �ضلة مبا�رشة بني الختالفات )ا

امل�ضاف������ات( املورثية املالحظ������ة ومرور فرتة 

زمني������ة، ثم ترك������ب �ضاعات جزيئي������ة تن�ضب 

�ض������ول م�ضرتكة. وتعد هذه  تواريخ حديثة لأ

جنا�ض« كاأنواع - اأي  الدرا�ضات يف الواقع »الأ

 phylogenetique أن�ضالية كفروع ل�ضجرة ا

تفقد بعد تباعدها البدئي الت�ضال مع بقية 

رومة على امل�ضتوى املورثي. الأ

ويوجد مع ذل������ك تف�ضري اآخر. فالقائلون 

بتع������دد املناطق ي������رون اأن النموذج التطوري 

الفاع������ل عند الهومو �ضابيان اأعقد بكثري من 

�ضجرة اأو من دغ������ل، واأن بنية التنوع املورثي 

ن�ضاين تعك�ض كر تيار التبادلت  يف النوع الإ

املورثية اجلاري فيه. اإن ال�ضالت املورثية مل 

كر من الكائنات  أبداً بني اجل������زء الأ تنقطع ا

جنا�������ض« الب�رشية  الب�رشية. ف������اإذا كانت »الأ

قريبة جداً من بع�ضها بع�ضاً مورثياً، فذلك 

أبداً معزولة. نها مل تكن ا لأ

ويوؤكد علماء ال�ض������اللت مثل جون مور 

John Moore، م������ن جامع������ة فلوريدا، اإن 
العالق������ات الدميغرافية والل�ضانية والثقافية 

بني ال�ضعوب اليوم متعددة ومعقدة. فكل منها 

أو ي�ضتمد ج������ذوره- من »جمموعات  �ضليل -ا

�ضابقة خمتلفة كث������رية«. كذا، ميكن اأن تكون 

للباري�ضي اأ�ض������ول لغوية وبيولوجية متنوعة. 

وىل، لكنه  فيمكن اأن تكون الفرن�ضية لغته الأ

أي�ض������اً معرفة العربي������ة وامتالك  ي�ضتطي������ع ا

ج������ذور بيولوجي������ة يف فرن�ض������ا ويف اأفريقيا 

ال�ضمالي������ة. اإن هذا الو�ضع عادي ومعّمم يف 

ع�رشن������ا. لكن هذا املخط������ط ل يتقل�ض اإىل 

مر بالن�ضبة  بوتقة يف طور التكون كما هو الأ

وروبية ما  أو للق������وى الأ للولي������ات املتح������دة ا

بع������د ال�ضتعمارية. اإنه يعمل منذ مدة طويلة 

ج������داً وتو�ضعه عاملي. لقد در�ض روجيه اأوين 

 QueensCollege من   Roger Owen
هلية يف  )نيوي������ورك( �ضل�ضلة م������ن القبائل الأ

العامل كله، م������ن احلو�ض الكب������ري يف اأمريكا 

أ�ضرتاليا م������روراً باأر�ض النار.  ال�ضمالية اإىل ا

وه������و مل يجد يف اأي م������كان جمموعة عرقية 

معزولة كلياً. اإن التزاوجات املتخطية للحدود 

كرث اإحكاماً ظاهرياً هي على العك�ض  العرقية الأ

جتاوزات �ضائعة، ويغلب التعدد الل�ضاين فيها 

ب�ضكل ع������ام. لقد ا�ضتعر�ضت �ضوزان �ضاروك 

مريكي������ة  Susan Sharrock القبائ������ل الأ
يف �ضم������ال ال�ضه������ول الك������رى وا�ضتنتجت اأن 

»املجموع������ة العرقي������ة، واملجموع������ة املعترة 

حملي������ا، واملجموع������ة الل�ضاني������ة، واملجموعة 

الثقافية، واملجموع������ة الجتماعية ل تتاألف 

أنف�ضه������م«. وحديثاً اأعاد جون  ع�ضاء ا من الأ

تري������ل John Terrell م������ن متح������ف فيلد 
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Field للتاريخ الطبيعي يف �ضيكاغو )اإللينوا 
أ�ضطورة  Illinois( تاأكي������د موقف������ه �ض������د »ا
النعزال البدئي«. اإن الت�ضابهات البيولوجية 

والثقافية والل�ضانية بني �ضعوب جزر املحيط 

الهادئ، والتي كان������ت تعتر ك�ضعوب معزولة 

عن بع�ضه������ا بع�ض������اً، تتاأتى قب������ل كل �ضيء 

وفقه م������ن تفاعالت م�ضتمرة ع������ر التاريخ 

�ضلي، بعك�ض ما  ولي�ض فقط من جمتمعها الأ

نرثوبولوجيون  نا�ض������ة )الأ يفرت�ض������ه علماء الإ

anthropologues( غالب������اً. اإن ال�ضعوب 
تتغ������ري وتنق�ضم وتندمج  واللغات والثقافات 

أنه ميكن  مر الذي ينتج عنه ا ب�ض������كل دائم، الأ

أو ثقافة( الكثري  أو لغة ا اأن يك������ون ل�ضعب ما )ا

عقاب. وي�ضبه  �ض������الف والعديد من الأ من الأ

م������ور Moore ذلك بفروع نهر ميكن لها اأن 

تفرتق ثم تع������ود فتلتقي م������رات كثرية. وهو 

يلفت نظرن������ا اإىل اأن الت�ضالت والتبادلت 

امل�ضتمرة بني ال�ضعوب التي يفرت�ضها ال�»تكّون 

ت�ضمية  وه������ي   �»ethnogenese العرق������ي 

اأطلقها بنف�ضه على ه������ذه ال�ضريورة � توؤدي 

بالنتيج������ة اإىل اأن »منظ������ور املورثية العرقية 

يعتم������د وجهة نظر التط������ور متعدد املناطق، 

والت������ي كان التاريخ الب�������رشي يت�ضف دائماً 

بالن�ضب������ة لها بتفاعالت تتجاوز اأكرث احلدود 

العرقية والثقافي������ة و�ضوحاً، وذلك بو�ضاطة 

مزيج ال�ضمات الل�ضاني������ة املختلفة وبو�ضاطة 

تهجني الثقافات«.

لق������د اأدرك علم������اء ال�ض������اللت الب�رشية 
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من������ذ زمن بعي������د اأهمية ال������زواج اخلارجي 

exogamie، وه������ي ع������ادة �ضب������ه عاملية يف 
املجتمع������ات الب�رشي������ة، واأهميته������ا يف اإن�ضاء 

�ضبكات ربط بني جمموعات منف�ضلة. اإن هذه 

الروابط وعملها يف بنى معقدة من التناف�ض 

والتع������اون ميكن اأن يكون������ا العن�رش املركزي 

لتطورن������ا الجتماعي، وثمة عدد متزايد من 

 Richard ألك�ضندر الباحثني، مثل ريت�ضارد ا

Alexander من جامع������ة مي�ضيغان يف اآن 
أنها ميكن اأن  آربر Ann Arbor، يعتقدون ا ا

تكون قد حكم������ت اأي�ضا تطورنا البيولوجي. 

أ�ضكال التبادل املورثي  رجح ا لقد لعبت على الأ

بني املجموعات التي تعينها املجتمعات دوراً 

هام������اً من������ذ كان للب�رش ثقاف������ة. اإن النماذج 

التطورية التي ت�ض������ف املجموعات الب�رشية 

أو مث������ل اأغ�ضان �ضجرة  كت�ضعب������ات معزولة ا

لي�ض������ت مفرط������ة يف التب�ضيط فق������ط � فهي 

ت�ضف خمططاً تطوري������اً ل يوجد يف نوعنا. 

ف������اإذا كان ل يوج������د عند الب�������رش احلديثني 

فلماذا يجب اأن يكون قد وجد عند اأ�ضالفنا 

املبا�رشين؟

ي�ضف التطور متعدد املناطق �ضريورة لها 

العمق الزمني ال�رشوري من اأجل فهم التوزع 

احلايل للتنوع الب�������رشي. فهو يزودنا بنموذج 

للطريق������ة الت������ي ميكن بها للتغ������ري التطوري 

اأن ي�ضتم������ر دون تخ�ض�������ض، على الرغم من 

أنه مييز  التبع������رث اجلغرايف � وهو و�ضع يبدو ا

خرية من التطور  قل امللي������ون �ضنة الأ على الأ

الب�������رشي. اإن هذا املخطط التطوري يختلف 

نواع  ع������ن ذاك الذي يغلب على م�ضت������وى الأ

يف نقط������ة هامة جداً: فهو ل يقت�ضي جتذراً 

أو تباع������داً من منط �ضجري. اإن �ضورة اأذرع  ا

النهر جلون مور ثمينة من اأجل فهم الطبيعة 

احلقيقية للتنوع الب�رشي.

ميكنن������ا �ضم������ن نوعن������ا اأن مني������ز حتى 

حد مع������ني تق�ضيمات حتتية جتم������ع تن�ضيقاً 

ل�ضم������ات فيزيائية وهوي������ة جغرافية قدمية. 

وميكن لهذه التق�ضيم������ات التحتية اأن توجد 

يف م�ضتوي������ات خمتلف������ة، عاك�ض������ة وح������دات 

جغرافية و/اأو دميغرافية. اإن لفظة »عرق« 

امل�ضتخدم������ة لو�ضف هذا الن������وع من التنوع 

ن�ض������اين تطرح امل�ضكل������ة التالية: فمغزاها  الإ

ول ه������و مغزى اجتماعي ثقايف يف الواقع،  الأ

و�ضلتها بالبيولوجيا �ضلة وا�ضعة جداً. ففي 

الولي������ات املتحدة مثال، ميكن للفئة العرقية 

أ�ضخا�ض������اً ترجع اأ�ضولهم  أ�ضود« اأن ت�ضمل ا »ا

اإىل اأفريقيا واإىل بع�ض مناطق الهند اأو حتى 

اإىل اله�ض������اب املرتفع������ة يف غينيا اجلديدة! 

ومنذ ف������رتة لي�ض������ت بعي������دة كان اليابانيون 

يُع������ّدون يف جنوب اأفريقي������ا حيث كان ي�ضود 

التمييز العن�رشي من »البي�ض« يف حني كان 

ال�ضينيون يُ�ضنَّفون ك�»ملونني«. وعلى الرغم 
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من اأن هذه الت�ضنيفات العرقية هي اإن�ضاءات 

اجتماعية ثقافية ب�ضكل جلي، فاإنها غالباً ما 

أ�ض�ض بيولوجية. تعتر مرتكزة على ا

حتى اإن بع�ض البيولوجيني، الذين يرون 

ع������راق كينون������ات جغرافي������ة، يعيدون  يف الأ

تف�ضريه������ا كوحدات ت�ضنيفي������ة �ضكونية هي 

أنه يوجد فعال  مع ذلك لي�ضت حقيقية. غري ا

أنه  �ض������كل تغري جغ������رايف يف�رش غالب������اً على ا

عرقي. لكن وجوده الدائم التحول هو نتيجة 

ديناميكية لزدياد ال�ضكان والتطور الب�رشي، 

والتي تف�رش نظرية املناطق املتعددة خطوطه 

�ضف ل يوجد اإجماع حالياً  الكرى. وم������ع الأ

نرثوبولوجيني على م�ضطلح اآخر غري  بني الأ

م�ضطلح العرق لهذا النمط من التنوعات.

ثم������ة يف ال�ضوؤال املركزي ال������ذي يدر�ضه 

التطور املتع������دد املناطق �ضيء من التعار�ض: 

كيف ميكن لتنوع �ضبب������ه التاريخ البقاء على 

الرغم من التب������ادلت املورثية الدائمة؟ هل 

ميكن لظاهرة اأخرى غ������ري النعزال املورثي 

تف�ض������ري الختالف������ات املحلي������ة ال�ضكوني������ة 

بني ال�ضع������وب؟ اإن اجلواب يتطل������ب اإدخال 

العالق������ات بني خمتل������ف الق������وى التطورية: 

ال�ضطف������اء وال�ضتق������اق املورث������ي** وعلى 

أم������ا اأن تي�رش  خ�������ض تب������ادلت املورثات. ا الأ

تبادلت املورثات التباعدات، فذلكم ما يبدو 

معاك�ض������اً للحد�ض. ولكن كم������ا �ضرنى لحقا، 

فاإن التبادلت ل تقوم اإل بعر�ض الت�ضابهات 

أو  بني ال�ضعوب؛ فبالعم������ل مع ال�ضطفاء و/ا

مع ال�ضتقاق املورثي، ميكن لتبادل املورثات 

اأن ي�ضاه������م اأي�ضاً يف ا�ضتقرارية الختالفات 

بني املجموعات.

كيف تن�ضاأ الختالفات املحلية؟ اإن اأحد 

�ضا�ضية يف التطور متعدد املناطق  املعامالت الأ

طراف التي اقرتحها  هو فر�ضي������ة املركز والأ

�ضرتالية  اآلن ثورن من اجلامع������ة الوطنية الأ

)كانبريا Canberra( يف بداية الثمانينات. 

وهي تنظر يف الديناميكية التطورية الفاعلة 

يف �ض������ريورة ا�ضتيطان يو�ضع فيها نوع توزعه 

قام������ة يف املناط������ق املحيط������ة مب�ضاح������ة  بالإ

اإقامت������ه البتدائي������ة. وتك������ون املجموع������ات 

امل�ضتعم������رة عادة ذات حج������م �ضغري، وغالباً 

م������ا تخفي املناطق التي ت�ضتقر فيها �ضغوطاً 

ا�ضطفائية جديدة.كذا فاإن ال�ضتقاق املورثي 

وال�ضطف������اء الطبيعي يوؤثران ب�ضدة وبالقدر 

نف�ضه على هذه املجموعات الرائدة. وي�ضعى 

عمل هات������ني القوت������ني اإىل تقلي�������ض التنوع 

الداخل������ي لل�ضع������وب م������ع زي������ادة التنوع بني 

املجموعات يف الوق������ت نف�ضه. فمثاًل ميكن 

جلماعة حتتل منطق������ة حميطية باردة جداً 

من توزع نوع م������ا اأن تخ�ضع ل�ضطفاء يزيد 

م������ر الذي يقل�������ض ن�ضبة  فراد، الأ ط������ول الأ

ال�ضطح اخلارجي اإىل الوزن وي�ضاعد بالتايل 

على حف������ظ احل������رارة، واإذا كان ال�ضطفاء 
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�ضدي������داً وكانت اجلماعة قليل������ة العدد فاإن 

جيال يكفي لكي ي�ضبح  ع������دداً �ضغرياً من الأ

فراد طوال القامة. وبالتايل يكون  معظ������م الأ

التنوع الداخلي للجماعة قد نق�ض. لكن هذا 

ال�ضعب �ضيختلف يف الوقت نف�ضه اأكرث فاأكرث 

خرى املوؤلفة من  مبجموعه ع������ن ال�ضعوب الأ

اأفراد اأق�رش قامة. وبالتايل يكون التنوع بني 

املجموعات قد ازداد. وهكذا ميكن ل�ضمات 

ن������ادرة يف بقية م�ضاحة توزع نوع ما اأن تن�ضاأ 

حملياً بتواتر عال.

أي�ضاً تباعدات حملية �ضاملة  ميكن اأن تن�ضاأ ا

 Sewall أ�ضماه �ض������وول رايت تن������درج يف ما ا

Wright املخطط املورثي امل�ضرتك التكيف 
genome co-adapte. فيمك������ن ل�ضفات 
أو مورث������ات كثرية اأن توج������د )وتنحفظ( مع  ا

اأخرى بتاأثري ال�ضطفاء، وذلك ب�ضبب التاأثري 

خرى.  ال������ذي ميار�ضه بع�ضها عل������ى تعبري الأ

فمثاًل يج������ب اأن يكون للجماع������ة املحيطية 

ذات القامة الطويل������ة دماغ حجمه املتو�ضط 

أي�ضاً، وذل������ك باعتبار اأن حجم الدماغ  اأكر ا

يرتبط بطول اجل�ضم. وكمثال اآخر الروابط 

بني لون اجللد وال�ضعر والعينني وهي ثالث 

أ�ض�ضها املورثية مرتابطة. اإن ت�ضكيل  �ضفات ا

هذه املجموعات من ال�ضمات يجب اأن يكون 

كرث  أك������رث �ضيوعا بني ال�ضع������وب املحيطية الأ ا

انعزالً.

وعل������ى العك�ض متيل ال�ضع������وب يف مركز 

ن تك������ون اأكرث عدداً  م�ضاح������ة توزع نوع ما لأ

واأكرث تغايراً: فهي على متا�ض مع �ضعوب اأكرث 

م������ر الذي يزيد التنوع  من تلك الطرفية، الأ

الداخلي لكل من ال�ضعوب املركزية وينق�ضه 

فيما بينها. اأما ال�ضتقاق املورثي فحظه اأقل 

يف اأن يك������ون موؤثراً هاماً يف املركز. ومبا اأن 

املركز ه������و عموماً املنطقة الت������ي تطور بها 

الن������وع، فاإن ال�ضطفاء يكون فيها اأقل كثافة 

ب�ضكل طبيعي. فالديناميكية التطورية لي�ضت 

طراف يف  اإذاً نف�ضه������ا عند �ضعوب املركز والأ

ت������وزع نوع ما. وتك������ون اجلماعة التي تتطور 

ن�ضاء  بني اجلماعات املحيطية اأكرث مالءمة لإ

الختالفات املحلية.

ولكن كيف تنحفظ بعد ذلك الختالفات 

املحلية؟ ه������ا نحن نعود اإىل تعار�ض البداية: 

ففي النوع حتى اجلماعات املحيطية لي�ضت 

معزولة، ومع ذل������ك تنحفظ متايزات حملية 

معين������ة. اإن الكثري من ال�ضف������ات التي كانت 

�ضائع������ة فيما م�ضى تختفي مع مرور الزمن، 

لكن اكت�ضافات املتحجرات تنزع اإىل تبيان اأن 

أو الوجه،  بع�ضاً منها، مثل �ضكالنية القواطع ا

دام لفرتة زمنية طويلة. ملاذا؟

عندم������ا تت������زود �ضم������ة مبيزة م������ا، فاإن 

ال�ضطف������اء يي�رش بالتاأكيد ا�ضتمرارها؛ وثمة 

بع�ض ال�ضمات اخلا�ضعة ل�ضغط ا�ضطفائي 
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ل تتط������ور. وميكن ل�ضفات اأخرى اأن تندمج 

مع تكيف������ات جديدة عندما تنع������دم عوامل 

ال�ضطفاء نف�ضه������ا. وت�ضبح عندها تكيفات 

قبلي������ة، اأي �ضفات تكيفي������ة ل يكمن اأ�ضلها 

يف تاأقلمها احلايل. وهكذا فاإن �ضعة الذراع 

للقي������ام بحركات قوية من ف������وق الراأ�ض كما 

والروؤي������ة املج�ضم������ة الثاقب������ة للب�������رش، وهما 

داء هذه  �رشوريت������ان معاً للقذف، مل تتطورا لأ

املهمة على الرغم من اأن الرمي على هدف 

هو تكيف ب�رشي هام. لقد تطورت ال�ضفات 

ال�رشوري������ة لرم������ي دقيق عن������د اأ�ضالفنا من 

�ضج������ار يف البداية،  الرئي�ضي������ات ال�ضاكنة لالأ

وىل-  أنها فقدت فائدتها الأ على الرغم من ا

�ضج������ار. وميكن  التاأقل������م مع احلي������اة يف الأ

أي�ض������اً من هذه ال�ضتمرارية  حلالت اأخرى ا

لبع�ض ال�ضفات اأن تعك�ض نوعاً من العطالة 

التطوري������ة. وميك������ن لل�ضمات الت������ي توقف 

أو  التكيف عن حت�ضينه������ا اإثر تغريات بيئية، ا

لل�ضمات الالمتكيفة يف البداية التي ي�ضعها 

ال�ضتق������اق املورث������ي بتواتر ع������ال، اأن تبقى 

أية قوة تطورية على  لمتغ������رية اإذا مل جترها ا

التغري. اإن ا�ضتمرار الروز الفكي الوجهي كما 

ن�ضاين  و�ضفات مو�ضعية اأخرى من الوجه الإ

مكاني������ة التطورية املرئية  املحرومة م������ن الإ

ميك������ن اأن تكون اأمثلة عل������ى هذا ال�ضكل من 

العطالة، واإن كانت ه������ذه ال�ضفات خا�ضعة 

اأي�ضاً لال�ضطفاء الجتماعي.

ت�ضتطيع املعامالت الجتماعية اأن تقدم 

مد.  اأي�ضاً فئة هامة من النتخاب الطويل الأ

أو ت�ضدد  اإن �ضمات الوج������ه ت�ضتطيع اأن ترز ا

أو الل�ضانية اأو غريها  املعام������الت الثقافي������ة ا

التي توؤثر على اختي������ار ال�رشكاء اجلن�ضيني، 

أي�ض������اً القيام ب������دور معلمات  كما ميكنه������ا ا

أو املطابقات للتعرف  الهوي������ة الجتماعي������ة ا

خ������رية دور مزدوج  على القراب������ة. ولهذه الأ

بالن�ضب������ة للب�رش -الذين ملنظوم������ات القرابة 

وال�ضل������ة اأهمية كبرية عنده������م- يف اختيار 

أي�ضاً  ال�������رشكاء ب������ل ويف توا�ضالت اأخ������رى ا

حيث ميك������ن اأن يكون ثم������ة معنى لمتالك 

مورثات م�ضرتك������ة. وقد اقرتح علماء كثريون 

ن�ض������اين قد تاأثر ب�ضلوك  اأن يك������ون التطور الإ

نه  ف������راد امل�ضاعدة اإىل اأقربائهم، لأ تقدمي الأ

يي�������رش بقاء مورثاتهم اخلا�ض������ة. اإن التعرف 

فراد ذوي القربى يرتكز ب�ضكل خا�ض  على الأ

على ق�ضمات الوجه، واإنه ملن املثري لالهتمام 

اأن غالبي������ة النا�ض ت�ضتقرئ من هذه ال�ضمات 

�ضخا�ض الذين  الوجهية دلئل حول اأ�ضول الأ

ي�ضادفونه������م. ففي معظ������م املجتمعات، اإذا 

فكار التي نكونها  مل يكن يف كلها، ترتك������ز الأ

خرين يف جزء منها على  أنف�ضنا وعن الآ عن ا

مر مب�ضادفة  ال�ضم������ات الفيزيائية. ولي�ض الأ

بالتاأكي������د اإذا كان ج������زء كبري م������ن ال�ضمات 

اخلارجية التي تظهر ا�ضتمرارية حملية معينة 
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يوجد على الوجه، والذي يلعب مظهره دوراً 

فراد الذين نرتبط  كبرياً يف التعرف على الأ

أو توا�ضل. بهم مبنظومة قرابة ا

وميك������ن اأن تتدخل ق������وى تطورية اأخرى 

من اأج������ل حفظ ال�ضف������ات املحلية. واإحدى 

فكار يف النموذج املتعدد املناطق هو  أه������م الأ ا

ا�ضتخدام نظرية التدرجات gradients من 

�ضافية التي حتفظ  لي������ات الإ اأجل تف�ضري الآ

ه������ذه الختالف������ات اجلغرافي������ة. فغالباً ما 

يفرت�ض اأن النعزال �رشوري حلفظها. وهذا 

افرتا�ض خاطئ مع ذلك. اإذ ميكن لتنوعات 

�ضفة ما موزع������ة جغرافيا ب�ضكل تدرجي اأن 

تظهر عندم������ا يتغري ال�ضغ������ط ال�ضطفائي 

نف�ضه الذي تتوافق مع������ه هذه ال�ضمة ب�ضكل 

�ضعة  تدرجي. فلون اجللد مثاًل يتبع كمية الأ

ال�ضم�ضية التي يتعر�ض لها اجللد وتتنوع وفق 

عظم������ي. وعندما يتغري م�ضدر  التعر�ض الأ

ال�ضطف������اء ب�ضكل تدريجي يف املكان، ميكن 

مر الذي ينتج  للرد التكيفي العمل باملثل، الأ

يف الختالفات اجلغرافية تفاوتات مرتبطة 

مبا�رشة بتدرجات ال�ضغط ال�ضطفائي.

ولكن ثمة اأي�ضاً م�ضدر اآخر اأكرث تعقيداً 

 
)❁(variation clinaleللتن������وع التح������دري

الذي يف�رش انحفاظ ال�ضمات املحلية. ويتعلق 

مر هنا بالتدرج gradient الذي ي�ضكله  الأ

تفاعل قوت������ني متعار�ضتني � تبادلت مورثية 

أو  متبدل������ة )versus( بني ال�ضطف������اء و/ ا

ال�ضتقاق املورثي.

تن�ض������اأ حركات اجلماعات غالباً انطالقاً 

من مناطق مركزية اأكرث كثافة باجتاه مناطق 

أق������ل �ضكاناً. وميك������ن اأن تظهر يف  حميطية ا

كر  البداي������ة يف املركز، حيث يوجد العدد الأ

أو تركيبات من  من ال�ضكان، مورثات جديدة )ا

املورث������ات( مالئمة، ثم تنت�رش باجتاه اخلارج 

ف�ضلية التي تك�ضبها حلامليها.  بف�ضل ميزة الأ

طراف ق������وى تطورية  لك������ن يوجد عل������ى الأ

اأخرى ميكن اأن تق������اوم انت�ضارها. فاإذا كان 

التبادل املورثي يوؤثر باجتاه وال�ضطفاء يوؤثر 

بالجتاه املعاك�������ض -عندما تدخل التبادلت 

املورثية مث������اًل مورثة جديدة لكن ال�ضطفاء 

طراف- فاإن تدرجاً  يقاومها حملياً عن������د الأ

�ضيظهر حت������ى واإن مل يكن م�ضدر ال�ضطفاء 

نف�ضه موزعاً وفق تدرج ما. وهكذا لن تتغلب 

خرى. فمثاًل ميكن  اأي من القوتني عل������ى الأ

لال�ضطفاء اأن مينع مورثة ناجمة عن التبادل 

طراف،  املورثي من بلوغ تواتر مرتفع عند الأ

لكن������ه ل ي�ضتطي������ع جعله������ا تختف������ي متاماً.

كذا فاإن قوتي التب������دل املورثي وال�ضطفاء 

املتعاك�ضتني ت�ضالن دوماً اإىل توازن ما. وثمة 

اإمكانية اأخرى غري تخل������ق التوازنات، حيث 

يقود ال�ضتق������اق املورثي غالب������اً اإىل اختفاء 
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أو قليلة التواتر حتى عندما  مورثات ن������ادرة ا

تكون حيادية بالن�ضبة لال�ضطفاء. فاملورثات 

الناجتة ع������ن التبادل املورثي وال�ضائعة عند 

أي�ضاً  اجلماعات املحيطية يج������ب اأن تتوزع ا

مر يتعلق هنا  وفق������اً لتدرج ما، طامل������ا اأن الأ

أي�ضاً بقوتني تطوريت������ني متعار�ضتني. لدينا  ا

اإذاً م�ض������دران حمتم������الن للتن������وع احل�ض������ي 

لل�ضم������ات: تدرج������ات ال�ضطف������اء والقوتان 

هم  التطوريتان املتعار�ضتان. اإن اخلا�ضية الأ

أ�ضباب التنوع  لهذه التدرجات هي الربط بني ا

املتعار�ض������ة: اإن ال�ضلة بني القوى املتعار�ضة 

هي التي حت������دد يف الواقع ميالن تدرج ما. 

اإن هذا امليالن م�ضتق������ل عن ال�ضعة الفردية 

للقوى ول يتعل������ق اإل ب�ضعتها الن�ضبية. ووفق 

النموذج متعدد املناطق، متيز هذه التوازنات 

ن�ضاين خالل  الديناميكية احل�ض التطوري الإ

 pleistocene جزء كب������ري من البلي�ضتو�ضني

)من 1.8 ملي������ون �ضن������ة اإىل 10000 �ضنة(، 

على الرغم من اأن ات�ضاع القوى الفاعلة تغري 

بح�ضب املناط������ق والع�ضور. وعملياً، فاإن اأي 

تراكب لهذه القوى �ضيعمل على حفظ متا�ضك 

أية منظوم������ة متوازنة كما  الن������وع، وذلك يف ا

هو احلال بالن�ضب������ة ملنظومة تطور ال�ضعوب 

الب�رشي������ة املرتبطة ببع�ضه������ا بع�ضاً. وبعبارة 

مر يتعلق بتوازن م�ضتقر. اأخرى فاإن الأ

يُعتقد عموم������اً اأن التمايز املورثي الذي 

تخلقه على املدى الطويل التوازنات التحدرية 

ه������و ال�ضبب الرئي�ضي للتن������وع »العرقي« بني 

الكائن������ات الب�رشية. ففي ح������ني اأن ال�ضعوب 

تتغ������ري واأن تف�ضيل التوازن������ات يتبدل ب�ضكل 

م�ضتمر م������ع �ضريورة التط������ور، تبدي بع�ض 

ال�ضف������ات ا�ضتمراريات حملي������ة على فرتات 

ليات التي و�ضفناها  طويلة. وحتلل ه������ذه الآ

هذه ال�ضتمراريات املحلية، وتفتح يف الوقت 

نف�ضه اإمكانية اإعطاء بعد تاريخي وجغرايف 

للتنوعات بني ال�ضعوب احلديثة.

ووفق النموذج متعدد املناطق، حتكم هذه 

ال�ض������ريورات الكائنات الب�رشية منذ اأن و�ضع 

 Homo ن�ض������ان العاقل )الهوم������و �ضابيان الإ

sapiens( توزعه، وميكنه������ا بالتايل تف�ضري 
اأمن������اط التن������وع ال�ضكالين ال������ذي جنده يف 

ع�ضور م������ا قبل التاريخ. ويب������ني نوعان من 

الوثائ������ق املتحجرة اأن ه������ذه التنوعات تعود 

اإىل زمن �ضحيق جداً، اإىل اأقدم ال�ضتيطانات 

الب�رشي������ة املنطلقة من اأفريقي������ا. واأوىل هذه 

الوثائق ه������ي تلك التي ت�ض������ري اإىل اأن جميع 

الب�رش كانوا ينتمون، خالل فرتة ال�ضتيطان، 

اإىل نوع وحي������د خم�ض�ض بف�ضل ا�ضتعداداته 

الثقافية بليونة �ضلوكية كب������رية. اأما الثانية، 

فهي تلك الت������ي تبدي ا�ضتمراريات �ضكالنية 

يف مناطق خمتلف������ة، مقو�ضة بذلك احلجج 

املطروحة ل�ضالح تخ�ض�ضية حديثة.
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ن�ضاين اإىل ق�ضمني  ينق�ضم تاريخ التطور الإ

متمايزي������ن متاماً ومظهرهم������ا العام خمتلف 

كرث طولً، والتي تغطي  ج������داً. ففي الفرتة الأ

ثلثي تطورهم، يك������ون توزع الب�رش اجلغرايف 

حمدوداً. وي�ضبه خمططهم التطوري خمطط 

خ������رى، والتي يتكيف  أنواع الرئي�ضي������ات الأ ا

معظمه������ا مع ب������وؤر بيئية حم������دودة. فالتنوع 

أنواع الب�رشيات،  التكيفي ل ينتج �ضمن اأحد ا

أنواع كثرية متناف�ضة. بل بني ا

حدث،  ق�رش والأ ويف املرحل������ة الثانية، الأ

وهي فرتة ال�ضتيطان، ثمة نوع واحد متعدد 

من������اط من الكائن������ات الب�رشية موجود يف  الأ

الع������امل القدمي كل������ه. فمنذ اأكرث م������ن مليون 

�ضن������ة، ا�ضتوطنت كائنات متلك مذاك دماغاً 

اأكر حجم������اً بو�ضوح واأكرث تكلفة، بامل�ضطلح 

أ�ضالفه������ا مناط������ق خ������ارج  ي�ض������ي، م������ن ا الأ

�ضل  اأفريقي������ا حيث كانت قد ظه������رت يف الأ

منذ ما يق������ارب مليوين �ضن������ة. وكان �ضلوك 

هذه الب�رشي������ات ي�ضمح له������ا بال�ضتقرار يف 

بيئات متنوعة، وجن������د متحجراتها يف العامل 

الق������دمي كله. ويف ال�ضتين������ات دخل م�ضطلح 

الهومو اإركتو�������ض Homo erectus جمال 

�ض������ارة اإىل ه������ذه الب�رشيات  ال�ضتخ������دام لالإ

و�ض������ط، وح������ل حمل  م������ن البلي�ضتو�ض������ني الأ

�ضم������اء التخ�ض�ضية والنوعية التي  �ضل�ضلة الأ

كان������ت ت�ضري حتى ذل������ك الوق������ت للتنوعات 

اجلغرافي������ة لهذا اجلن�������ض taxon. ويقبل 

ن�ضاين  الإ بالتط������ور  معظ������م الخت�ضا�ضيني 

اأن هذه الب�رشي������ات كانت تنتمي لنوع واحد، 

عل������ى الرغم م������ن توزعها اجلغ������رايف. وقد 

خرية ميل عند  ظه������ر خالل هذه ال�ضنوات الأ

بع�ض الباحثني لعتبار التنوعات اجلغرافية 

كاأنواع  و�ض������ط  الأ البلي�ضتو�ض������ني  لب�رشي������ات 

منف�ضلة م������ن جديد. لكن وجهة النظر هذه 

ترتكز على تغريات ت�رشيحية �ضئيلة يفرت�ض 

أنها خا�ضة بكل منطقة. ا

تلك  وت�ضبه املعاي������ري امل�ضتخدم������ة كثرياً 

التي كانت تطبق من������ذ قرن على التنوع بني 

الب�������رش احلديثني من اأج������ل الرهان على اأن 

أن������واع خمتلفة! ومع ذلك  ع������راق الب�رشية ا الأ

ي�ضتم������ر معظ������م العلماء بقب������ول اأن ب�رشيات 

و�ض������ط كانت، م������ع توزعها  البلي�ضتو�ض������ني الأ

الوا�ضع، كله������ا اأع�ضاء يف النوع نف�ضه. وعلى 

الرغ������م من ذلك فاإن هذا النمط من التطور 

ن������واع احليوانية  غري اعتي������ادي: فمعظم الأ

تك������ون متع������ددة الوجود يف معظ������م املناطق 

من������اط ل حتت������ل م�ضاحة بيئية  ومتعددة الأ

ن�ضاين  وا�ضعة جداً. اأما املخطط التطوري الإ

فهو خمطط نوع وحي������د منت�رش ب�ضكل وا�ضع 

ويحتل مناط������ق بيئية كث������رية منف�ضلة. وما 

ن�ضانية  ي�ضكل الختالف هن������ا هو الثقافة الإ

� ه������ذه القدرة الفريدة عل������ى حتويل اخلرة 
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أي�ضاً بتخزين  مر الذي ي�ضمح ا اإىل رم������وز، الأ

املعلوم������ة وبنقلها كم������ا وباإن�ض������اء ات�ضالت 

معقدة. اإن الثقافة ت�ضمح مبرونة �ضلوكية ل 

�ضابق لها، وتقدم بع�������ض العنا�رش احلا�ضمة 

ن�ضانية باحتالل بوؤر  الت������ي ت�ضمح لل�ضعوب الإ

بهذا القدر من التنوع.

وتوؤثر الثقافة بال�ضريورة التطورية بطرق 

اأخرى كث������رية؛ فهي بتاأثريها على دميغرافية 

ول يف  ال�ضعوب تلع������ب دوراً من الط������راز الأ

تاريخها التطوري. ومبا اأن احتمال اأن تكون 

الثقافة ظهرت فجاأة ب�ضكلها احلايل احتمال 

�ضعي������ف � فتعريفها وتطورها اأعقد من ذلك 

بكثري � فاإن املرون������ة ال�ضلوكية التي حت�ضلها 

كان������ت بالتاأكي������د مق������درة وذات قيمة خالل 

ن�ضاين. وهذا  مرحلة ال�ضتيطان يف التاريخ الإ

يعن������ي اأن الب�رش مل يكونوا خالل هذه املرحلة 

املتاأخرة من تطورهم اأكرث خ�ضوعاً للقوانني 

نواع التي  التي حتك������م تكاثر وانقرا�������ض الأ

ل تتمتع بالليونة نف�ضه������ا. اإ�ضافة اإىل ذلك، 

من املحتمل اأن ال�ضل������وكات وال�ضري الثقافية 

املرتبطة بالتو�ضع اجلغ������رايف �ضاهمت اأي�ضاً 

باآليات التطور متعدد املناطق. لقد اقرُتح اإن 

الذكاء وازدياد حجم الدم������اغ كانا نتيجتني 

للتط������ور الجتماع������ي، وخا�ض������ة لتجهي������ز 

وال�ضرتاتيجيات  املمت������دة  الرتباط  �ضبكات 

الجتماعية حي������ث يتعقد التعاون والتناف�ض 

ب������ني املجموع������ات. اإن مثل ه������ذه ال�ضالت 

الجتماعي������ة كان������ت تتطل������ب دماغ������اً كبري 

احلجم ومبني������اً وفق �ضيغة جدي������دة يف اآن 

واح������د. ف�ضاًل عن ذلك، ثم������ة اأنظمة زواج 

توؤ�ض�������ض وتدعم ب�ضكل طبيعي هذا النوع من 

الروابط. وهناك فر�������ض كبرية يف اأن تكون 

تاأ�ضي�ض������ات اجتماعية مرتك������زة على الزواج 

اخلارجي، وهي تاأ�ضي�ضات م�ضاعدة ومي�رشة 

للتبادلت املورثية، قد �ضاهمت بجزء كبري يف 

تطور الثقافة والدماغ. فعندما تركت بع�ض 

وىل، كان دماغها  الب�رشيات اأفريقيا للمرة الأ

ذا حج������م يدخل يف طيف تغ������ري حجم دماغ 

الب�رش احلديثني، حتى واإن كان اأقل كثرياً من 

قيمته الو�ضطية احلالية. وت�ضهد اأدواتها على 

ا�ضتعداداته������ا الثقافية وعلى قدرتها التقنية 

على احلياة يف بيئات عدوانية. وكانت هذه 

رجح، على  أي�ضاً عل������ى الأ الب�رشي������ات متلك ا

غ������رار الب�رش احلديث������ني، �ضل������وكات ثقافية 

تي�رش التب������ادلت املورثية، عل������ى الرغم من 

ن�ضانية كان������ت بالتاأكيد اأكرث  اأن ال�ضع������وب الإ

عزل������ة وتنوعاً قبل التو�ض������ع الكبري لل�ضعوب 

على.  أ رمب������ا يف البلي�ضتو�ض������ني الأ ال������ذي بدا

وم������ع ذلك، ف������اإن حفظ اللحم������ة النوعية ل 

يج������ب اأن يكون قد تطلب تي������اراً من التبادل 

أبان البيولوجي  املورثي مفرط الت�ضاع. وقد ا

اآلن تامبلوت������ون Alan Templeton، يف 
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 Human Biologie( املحا�رشات  اإحدى 

Meeting( الذي انعقد يف ربيع عام 1977 
يف �ض������ان لوي�������ض Saint Louis، يف ولية 

مي�ض������وري Missouri، اأن تب������ادلً مورثي������اً 

ل�ضخ�ض لكل جمموعة ولكل جيل كان ميكن 

اأن يكفي حلف������ظ ال�ضتمرارية املورثية على 

امل�ضاح������ات الت������ي يتطلبها النم������وذج متعدد 

املناطق.

اإن مناذج الطبائع الوراثية العامة ميكن اأن 

تتغري وفق املناطق. فمثاًل مت منذ زمن طويل 

ك�ض������ف ت�ضابهات حملية للمظهر اجلمجمي- 

الوجهي عند الب�������رش املتحجرين واحلديثني 

أ�ضرتالي������ا. فمن������ذ اأكرث م������ن ن�ضف قرن  يف ا

نا�ضة القدمية ال�ضهري  كان ع������امل الت�رشيح والإ

 Franz Weidenreich فرانز ويدنرايخ 

�ضكال اجلمجمية  يناق�ض م�ضاألة ت�ضابهات الأ

أندوني�ضي������ني متحجري������ن م������ن مواقع  ب������ني ا

مث������ل �ضاجن������ريان Sangiran ونغاندون������غ 

Ngandong واأو�ضرتاليني حديثني. وفيما 
بعد، عرث باحث������ون اآخرون، وخا�ضة وولبوف 

و »وو« وثورن، على عنا�رش اأخرى من الوجه 

أي�ض������اً يف هذه الأمناط  واجلمجمة ت�ضاهم ا

املحلي������ة. اإن بع�������ض الت�ضابه������ات النمطي������ة 

املح������ددة   phenotypiques الظاهري������ة 

�ضرتالي������ني القدماء واحلديثني لي�ضت  بني الأ

فارق������ة احلديثني. لقد مت  موج������ودة عند الأ

أي�ض������ا حتدي������د اأمناط متف������ردة بو�ضوح يف  ا

ال�ضني حيث تظهر متحجرات ب�رشية قدمية 

ج������داً �ضمات، مث������ل الوجنت������ني امل�ضطحتني 

مام، توج������د اليوم ب�ضكل  املتو�ضعت������ني اإىل الأ

آ�ضيا. متواتر جداً يف بع�ض اأجزاء ا

ترجعنا ال�ضتمراريات املحلية اإىل �ضمات 

أو اإىل جمموع������ات م������ن ال�ضم������ات للهي������كل  ا

العظمي، التي جندها بتواتر عال يف مناطق 

حم������ددة والتي ا�ضتمرت عر الزمن. وعندما 

أو تكون  تك������ون هذه ال�ضم������ات غري تكيفي������ة ا

تكيفات متناوبة، فاإنه������ا تكون وثيقة ال�ضلة 

بالنقا�������ض حول اأ�ض������ول الب�������رش احلديثني، 

نه������ا حتدد ا�ضتمرارية مورثية بني ال�ضعوب  لأ

القدمية واحلديثة.

اإن ال�ضمات غري التكيفية املوؤ�ض�ضة بتواتر 

أية  عال ميك������ن اأن تنحفظ طامل������ا مل تتدخل ا

قوة تطورية م������ن اأجل تعديلها. وباملقابل، ل 

يكون له������ا ب�ضبب طبيعته������ا اإل فر�ض قليلة 

جداً لال�ضتم������رار اإذا كان تاريخ املنطقة قد 

�ضهد حلول �ضعوب فيها حمل �ضعوب اأخرى. 

اإن اإحدى اأف�ضل احلجج التي تاأتي يف �ضالح 

دخول مورثات نياندرتالية يف التجمع املورثي 

وروبي������ني الالحقني هو ا�ضتمرار ال�ضمات  لالأ

غ������ري التكيفية. ومن ال�ضعب اأن نف�رش ب�ضكل 

آخ������ر بع�ض ممي������زات الف������ك اأو وجود نتوء  ا

�ضغري عل������ى احلافة اخلارجية لعظم الفخذ 
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بجوار الذروة.

اإن الفج������وة الفكي������ة على �ضبي������ل املثال 

ه������ي فتحة على اجلزء العم������ودي من الفك 

�ضنان  ت�ضمح لف������رع الع�ضب الذي ي������زود الأ

ع�ض������اب بالدخ������ول اإىل داخ������ل العظم.  بالأ

وهذا ه������و امل������كان احل�ضا�ض ال������ذي يحاول 

�ضنان الو�ضول اإلي������ه عندما يريد  طبي������ب الأ

أ�ضن������ان الفك ال�ضفل������ي. وميكن اأن  تخدي������ر ا

يكون �ض������كل حافة الفتح������ة بي�ضوياً، بحيث 

هليل������ج اأفقياً. لكن  كر لالإ يكون املح������ور الأ

أي�ضاً  هذه احلافة ميكن اأن تك������ون منحوتة ا

دنى بثلم عمودي هو اخلط  عند احلرف الأ

املائ������ل اخلارجي. ويكون احل������رف املنحوت 

هو ال�ضكل املعتاد عند ال�ضعوب احلالية. اإن 

 foramen هذي������ن ال�ضكلني لفتح������ة الثقب

الفكي ميث������الن حالة �ضم������ات متكافئة غري 

تكيفية. فم������ن املهم اأن يكون الثقب موجوداً 

)اإذ يج������ب اأن يدخل الع�ضب يف الفك(، لكن 

أية اأهمية. كان  لي�������ض ل�ضكل الفتحة باملقابل ا

فقي  الثقب الفكي ذي ال�ض������كل البي�ضوي الأ

عام������اً عند نياندرتاليي اأوروبة. ول�ضنا جنده 

عن������د اأي ب�رشي متحجر اآخر تقريباً، مبا يف 

أفارق������ة البلي�ضتو�ضني املتاأخر ويف  ذلك عند ا

عينة ال�ضخ������ول / كفزة التي تعد غالبا على 

وروبي������ني احلديثني. لكن  أ�ض������الف الأ أنه������ا ا ا

فقي كان ل يزال  الثق������ب الفكي البي�ضوي الأ

موجوداً بتوات������ر ل ي�ضتهان به عند ال�ضعوب 

ما بع������د النياندرتالي������ة يف اأوروبة ومل ي�ضبح 

وروبيني احلديثني. ولهذا،  ن������ادراً اإل عند الأ

حتى واإن كان يج������ب  افرتا�ض موجة هجرة 

وروبيني  كبرية اإىل اأوروبة لتف�ضري �ضكالنية الأ

املعا�رشي������ن، من املرج������ح اأن النياندرتاليني 

�ضاهم������وا ب�ضكل كب������ري باملجموع������ة املورثية 

اجلدي������دة ومل يكونوا بالتايل ج������زءاً من نوع 

منف�ضل.

أي�ضاً ب������ني ال�ضف������ات اخلا�ضعة  وجن������د ا

لال�ضطف������اء ا�ضتمراريات حملي������ة ميكن اأن 

ت�ضاه������م يف برهان ا�ضتمرارية مورثية، �رشط 

اأن متثل ال�ضفة املعنية تكيفاً متناوباً.وهكذا 

فاإن القواطع التي ب�ض������كل »�ضعاب املجرفة« 

�ضيويني  هي �ضمة تتك������رر بتواتر كبري عند الآ

احلديثني واملتحجري������ن. فامليناء يكون اأكرث 

مر الذي  كثافة عل������ى ال�ضطح املح������دود، الأ

مامي������ة. وعلى الرغم من  �ضنان الأ يدع������م الأ

أي�ضاً  آ�ضيوية متلك ا اأن جمموعات ب�رشية غري ا

القواط������ع ذات ال�ضعاب فاإن توزع امليناء على 

مر الذي ي�ضهد  �ضنان خمتلف عنده������ا، الأ الأ

أي�ضاً. اإن هذه  أ�ضا�ض مورثي خمتل������ف ا عل������ى ا

التكيف������ات القبلية املتباع������دة هي عالمات 

هامة على ال�ضتمرارية يف كل من امل�ضاحتني 

اجلغرافيتني.

ولن�ضدد عل������ى اأن ال�ضتمراريات املحلية 
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ل ت�ضري ب�ضيء اإىل ا�ضتمرارية »عرقية«. ويف 

جنا�ضية املورثية التي حتدثنا  املخططات الأ

ح منط التنوعات  عنها اأعاله، ل ينفك يُ�ضحَّ

املعترة كتنوعات عرقية.

تثب������ت  املحلي������ة  ال�ضتمراري������ات  اإمن������ا 

مر  م������د، الأ ا�ضتمراري������ة مورثي������ة طويلة الأ

الذي ي�ضتبعد فك������رة تخ�ض�ض حديث. فاإذا 

كان مث������ل هذا احلدث ق������د ح�ضل، فال بد 

مناط  اأعاق ال�ضتمراري������ة التاريخية لالأ أنه  ا

ال�ضكالنية املحلية. ويب������دو اأن ال�ضتمرارية 

املحلي������ة لل�ضم������ات املذكورة � كم������ا وغريها � 

على كامل امل�ضاحات اجلغرافية التي تغطي 

أنه مل ميكن ل�ضتبدال  العامل القدمي، ت�ضري اإىل ا

مورثي كامل اأن يح�ضل عن طريق نوع جديد 

من الب�رش اأتى من اأفريقيا.

لق������د كان خمططنا التط������وري اخلا�ض 

أيامنا  خ������الل البلي�ضتو�ضني كله، وكما هو يف ا

هذه، خمط������ط تيارات مت�ضابكة من ال�ضعوب 

الب�رشي������ة ذات التطور الثاب������ت. وبالتاأكيد مل 

ت�ضاه������م ال�ضعوب املمثلة به������ذه املتحجرات 

أيدينا من خمتلف املناطق بالدرجة  التي بني ا

نف�ضها يف املجموعة املورثية للب�رش احلديثني. 

مر بالن�ضب������ة لل�ضعوب احلالية،  وكم������ا هو الأ

فقد كان له������ا بالتاأكيد دميغرافيات خمتلفة: 

خر تراجع وزال  فبع�ضها تزاي������د وبع�ضها الأ

بع�ضه������ا، لكنه������ا كلها كان������ت ت�ضتطيع تبادل 

مورثاتها مع بع�ضها بع�ض������اً. وبالتايل يجب 

اأن نعتمد خمططاً تطوري������اً ديناميكياً داخل 

نوع واحد.

ي�ض������ري ه������ذا املخط������ط اإىل التب������ادلت 

املورثي������ة القائم������ة يف قلب ه������ذه ال�ضريورة 

التطورية مع اأخذها بع������ني العتبار الن�ضبة 

املتو�ضط������ة ال�ضعيف������ة للتباع������د املورثي بني 

�ضع������وب نوعن������ا. اإن هذا ال�ض������كل يبتعد عن 

ن�ضاين التي  املخططات التقليدية للتطور الإ

ت�ضف اجلماعات املتحجرة كفروع متباعدة 

أو لدغل. وت������وؤدي هذه املخططات  ل�ضج������رة ا

التقليدية اإىل حتلي������الت للم�ضافات املورثية 

املرتك������زة على الفر�ضي������ة املزدوجة للتباعد 

والنعزال. اإن هذه النماذج ال�ضجرية نف�ضها 

أي�ض������اً حتليالت كث������رية للم�ضافات  توؤ�ض�������ض ا

املورثية ب������ني ال�ضعوب الب�رشية احلديثة. اأما 

منظور النموذج متعدد املناطق، الذي ياأخذ 

بعني العتب������ار التنوع������ات املحلية احلديثة 

وتطور الهومو �ضابيان، في�ضف على العك�ض 

ال�ض������ريورة التطوري������ة اآخذاً بع������ني العتبار 

ن�ضانية، دون اأن  الختالفات بني ال�ضعوب الإ

يكون عليه م�ضادرة النعزال والتباعد.

لغاز اإثارة للجدل يف علم 
اإن اأحد اأكرث الأ

 paleoanthropologie القدمي  نا�ضة  الإ

هو املو�ضع الذي يحتله اإن�ضان نياندرتال يف 

ن�ضاين. ويق�ضم هذا املو�ضوع  تطور الن������وع الإ
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حتى اأن�ضار فر�ضي������ة املناطق املتعددة. هل 

�ضاهم اإن�ض������ان نياندرتال باجلمل������ة املورثية 

أم اختف������ى دون �ضاللة؟  ن�ض������ان احلديث ا لالإ

ميك������ن قب������ول هات������ني الفر�ضيت������ني معاً يف 

اإطار تعدد املناطق الذي ل ي�ضتبعد انقرا�ض 

ال�ضع������وب اأو فر�ضي������ة اأن جمموعة ميكن اأن 

توجد معزولة اإىل درجة ن�ضاأة تخ�ض�ض فيها. 

ومع ذلك يعتر معظم القائلني بتعدد املناطق 

النياندرالي������ني ك�ضعب مع������زول تقريباً داخل 

نوعنا الكب������ري ولي�ض كن������وع منف�ضل، وذلك 

ب�ضبب �ضماتهم املورفولوجية والثقافية التي 

أوائل  أنها تن�ضبهم اإىل معا�رشيهم واإىل ا يبدو ا

ال�ضعوب ما بعد النياندرتالية.

أ�ض�ض  لقد مت حديثاً ا�ضتخ������راج وترتيب ا

قطع������ة �ضغ������رية م������ن ADN ميتوكوندري 

)ADNmt( م�ضدره نقي عظم من اإن�ضان 
نياندرت������ال، وجتعلنا ه������ذه التقنية ن�ضت�ضف 

اإمكاني������ات كبرية. ومع ذل������ك ل ي�ضمح هذا 

العم������ل وحده بح������ل اجلدال ح������ول اأ�ضول 

ن�ضان احلديث، ول حتى حول املكانة التي  الإ

ن�ضاين.  يحتله������ا النياندرتاليون يف التطور الإ

وتختلف و�ضطياً �ضل�ضلة ال�ADN لنياندرتال 

عن عين������ة ب�رشي������ة حالية ب�ضبع������ة وع�رشين 

حياء يختلفون  أ�ضا�ضاً، يف ح������ني اأن الب�رش الأ ا

أ�ض�ض. لقد قدرت هذه  فيما بينهم بثماني������ة ا

الختالفات املاأخوذة و�ضطيا حق قدرها، يف 

�ضلية اأقل ا�ضتحواذاً: ففي  رقام الأ حني اأن الأ

أ�ضا�ض  العينة احلالية كانت الختالفات من ا

أنها كانت  أربع وع�رشين، يف حني ا واح������د اإىل ا

ن�ضان احلديث  تقع بني اإن�ضان نياندرتال والإ

أ�ضا�ض.  بني اثن������ني وع�رشين و�ضتة وثالث������ني ا

أبداً اإذا اأخذنا  ولي�ضت هذه النتيجة مفاجئة ا

بع������ني العتبار واقع اأن اإن�ض������ان نياندرتال مل 

يعد موجوداً ب������ني الكائنات احلية منذ نحو 

80000 �ضنة واأن ذريات ال�ADNmt مقدر 

لها اأن تختفي. ويف�������رش القائمون على هذا 

العمل نتائجه������م معترين اأن ال�ضبب الوحيد 

لهذا التنوع هو الفرتة الزمنية املنق�ضية منذ 

ن�ضان،  الفرتاق بني ال�ضاللة النياندرتالية والإ

ليبينوا بذل������ك اإن النياندرتاليني كانوا نوعاً 

منف�ضاًل تباعد فرعهم عن اجلذع امل�ضرتك 

منذ نحو 600000 �ضنة. ومع ذلك لي�ض طول 

امل������دة املنق�ضية �ضوى طريقة لتف�ضري تنوع ال�

.ADNmt
ويو�ض������ح التطور متع������دد املناطق بع�ض 

 ADNmt�املميزات غري العادية لتنوعات ال

ن�ضان حالة خا�ضة  ن�ضان احلديث. فالإ عند الإ

ن ن�ضب������ة تنوع ال�������ADNmt اخلا�ض به  لأ

مر الذي يقت�ضي حجماً �ضعيفاً  �ضعيف������ة، الأ

ملتو�ضط اجلماعة الفعالة مقارنة بالرئي�ضيات 

خ������رى. )حجم اجلماع������ة الفعالة مفهوم  الأ

ه������ام يف التحليل املورث������ي، ويتعلق باحتمال 
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العثور على �������رشكاء للتزاوج(. وتف�رش نظرية 

فريقية هذا امل�ضت������وى ال�ضعيف  احل������واء الأ

لتنوع ال�ADNmt ب�ضباب النوع. ومع ذلك 
 ADN�فاإن درا�ضة حديثة تقارن تنوعات ال

النووية وامليتوكوندري������ة لل�ضيمبانزي وللب�رش 

آخ������ر. فعن������د ال�ضيمبانزي  توح������ي بتف�ضري ا

 ADN�ورئي�ضيات اأخرى، تقارب تنوعات ال

ن�ضان،  النووية مماثالتها التي وجدت عند الإ

يف حني اأن تنوع������ات ال�ADNmt  عندها 

اأقوى بكثري. ولك������ن اإذا اأخذنا بعني العتبار 

ال�������ADNmt النياندرتايل  املعطيات حول 

ف������اإن الهومو �ضابي������ان ل يبدو �ض������اذاً كثرياً: 

ن�ضان  فب�ضمه اإىل اإن�ضان نياندرتال يبدي الإ

احلدي������ث املقدار نف�ضه م������ن التنوعات التي 

أيا كان ال�ضبب يف  خرى. وا عند الرئي�ضيات الأ

فقدان تنوع ال�ADNmt عند الب�رش ما بعد 

النياندرتاليني، فلم يكن له تاأثري على تنوع ال�

ADN النووي. فلو وجد معر خانق للنوع، 
عند ولدة نوع اإن�ض������اين حديث جديد مثاًل، 

مكان اأن نتوقع منوذجاً معاك�ضاً ملا  ل������كان بالإ

 ADN�ن�ضان احلايل. ومبا اأن ال يوجد عند الإ

الن������ووي يراكم ن�ضب������ة تنوع باإيق������اع اأ�ضعف 

بكث������ري من ال�ADNmt، فاإن زمن ا�ضرتجاع 

التنوع لل� ADNmt يج������ب اأن يكون اأ�رشع 
كما ويج������ب اأن يكون ثمة فيه اليوم تنوعات 

اأكرث يف ال�ADNmt من ال�ADN النووي. 

وبالتايل ل ت�ضمد فر�ضية تخ�ض�ض حديث. 

حرى  اإن خ�ضارة تنوع ال�ADNmt تنتج بالأ

من �ضريورات نوعية داخ������ل نوع يتو�ضع. اإن 

نوعاً يزداد عدده ل ي�ضهد بال�رشورة ازدياداً 

يف حجم جمموعته الفعالة. وميكن يف الواقع 

حلجم املجموعة الفعال������ة اأن يتناق�ض وفق 

تغريات بنية ال�ضعب، كازدياد الت�ضالت مع 

جمموعات �ضغرية معزولة �ضابقاً. وقد اأمكن 

لهذه التغريات يف بني������ة ال�ضعوب اأن حت�ضل 

تدريجياً.

ثباتات  ويتف������ق ه������ذا التف�ض������ري م������ع الإ

ثارية، والتي مت وفقها العديد  املتحجرة والآ

أوروب������ة ما  م������ن »موج������ات« الهج������رات اإىل ا

بعد النياندرتالية. لق������د �ضهد البلي�ضتو�ضني 

على يف اأوروبة �ضال�ضل كثرية من الع�ضور  الأ

اجلليدي������ة والدافئ������ة كانت الق������ارة خاللها 

م�ضكونة بدرجات خمتلفة. فكانت اجلماعات 

ترتك القارة عندما كانت هذه الظروف تبلغ 

حوال  اأق�ضاه������ا وترجع اإليها عندما كانت الأ

أوائل  املناخي������ة تعود اأقل ق�ضاوة. وجند عند ا

املجموع������ات ما بع������د النياندرتالي������ة، وكان 

اأكرثه������ا معرفة لدين������ا موج������وداً يف اأوروبة 

الو�ضط������ى منذ نحو 25000 اأو 30000 �ضنة، 

بع�ض ال�ضفات النياندرتالية )عر�ض بع�ض 

منها يف ه������ذا الن�ض(. وق������د اأ�ضبحت اأقل 

�ضيوعاً على مر الزمن، وذلك دون �ضك ب�ضبب 



ن�ساين الثقافة والتطّور الإ

163 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

موجات الهجرات املتالحقة. ويف املجموعة 

ن�ضاني������ة احلالية مل يبق �ضوى القليل ن�ضبياً  الإ

من ال�ضفات النياندرتالية، لكن ذلك ل يعني 

اأن نياندرت������ال كان ينتم������ي اإىل نوع منف�ضل، 

ن�ضان احلديث.  دون اأن ي�ضه������م مورثياً يف الإ

ن تثب������ت مقارنة متتاليت������ه من ال� وحت������ى الآ

ن�ضان  ADNmt مع املتتالية املقابلة عند الإ
احلايل ما اأخرتنا به العظام.

الهوام�ش

)❁(  التن��وع التحدري: هو التغري امل�شتمر والتدريجي ل�شفة يف م�شاح��ة جغرافية معينة. ويف اإطار التوزعات اجلغرافية 

لتنوع �شمة ما، فاإن املتحدرات clines هي اجتاهات مكانية يكون هذا التنوع م�شتمراً على امتدادها، يف حني اأن 

عظمي لهذه ال�شمة. التدرجات، العمودية على املتحدرات، متيز موقع التغري الأ

 allelique ال�شتقاق املورثي: هو �شكل من ال�شغط التطوري الذي يحر�س تغريات ع�شوائية للتواتر الرديف  )❁❁(

م��ن جيل اإىل اآخر. وه��و اأكرث ظهوراً يف املجموعات ال�شغرية، ويرج��ع اإىل اأن امل�شائج التي تولد جياًل ل متثل �شوى 

�شبق. عينة من مورثات اجليل الأ

¥µ
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لطاُن �صاِحب  ْن نَ�رسَد ِحكايََة �صاِع������ٍر حاَوَل ال�صُّ
أ تَيِة ا �صُطِر الآ نري������ُد يف الأ

أَ،  ا رَّ بَى، وَتَ
أ ْن يَقَه������َرهُ ويُ�َصيَِّق عليِْه ويْخِر�َس ِل�صانَُه.. لكنَّ�ُه ا

أ ِة واجَلَبوِت ا الُقوَّ

أْخف�اها هذا  ا َف�َصَح َحقيَقًة ا لطاِن، مل يَتََجنَّ عليِْه، واإنَّ وَف�َصَح حقيقَة هذا ال�صُّ

أنياِبِه، وا�صتَخَدَم اأق�َصى  َ عْن ا ْن َك�رسَّ
أ لطاُن اإلَّ ا لطاُن ،َفَما كاَن ِمْن هذا ال�صُّ ال�صُّ

دَّ هذا  هيِب �صِ نواِع التَّ
أ ������كاِل، واأق�َصى ا أب�َصَع طاقاِتِه يف النَّ َدَرج������اِت الُعنِْف، وا

لطاِن واجَلَبوِت..  �ْصحاِب النُُّفوِذ، وذوي ال�صُّ
أَ على اأ ا رَّ �������ُه َتَ نَّ

أ اِعِر ،وَذنْبُُه ا ال�صَّ

اأديب وباحث يف الرتاث العربي )فل�ضطني(. 

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

كلمُة حقٍّ و�سلطاٌن جائر

ي َميرْ ح�سن مو�سى النُّ

❁
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غ احِلْمَيي( َمَع  ِحكايَة ال�شاعِر )يَزيد بن ُمَفرِّ

أبيِه.   ِزياد بن ا
ْ
َعبَّاِد وُعبيِد اهلِل ابْنَي

اِعر: ا�شُمُه يَزيُد بُن زيـاد بن  عريُف ِبال�شَّ التَّ

غ الَيْح�ُشِبي  ُب ِبَُفرِّ ربيعة )وَرِبيَعُة هــــــَو املُلَقَّ

بِط َمتَى ُوِلَد يَزيُد،  ي( الندري ِبال�شَّ َ
احِلْمــــــي

أنَُّه ماَت �شنة 69هـ املُوافق ِلعاِم  ولكنَّنــــــا نَعلَُم ا

688م. وهــــــَو �شاِعــــــٌر اأ�شلُُه ِمــــــَن الَيَمِن، ِمْن 

أنَّها لي�شْت بعيَدًة  اأهِل )تََبالَـَة( التي يَبدو لَنا ا

ــــــَة، يف جنوب غربي اململكة  عن مدينِة )بي�َش

ــــــة(.. كاَن يَزيُد َفتًى متََعلًِّما  عودّي العربيَّة ال�شُّ

ًرا، وهذا ما َجَعلَُه يَ�َشع �ِشَيةَ )تُبٍَّع( َمِلِك  ُمتَنَوِّ

أ�ْشعــــــاَرهُ. هاَجَر اإىل  هِي، ويَجَمَع ا الَيَمــــــِن ال�شَّ

م  هُ ابُن �َشالَّ .. َعدَّ
)1(
الَب�ْصَِة واتََّخَذها َموِطًنا

َبَقــــــِة ال�شاِبَعِة ِمــــــْن ُفُحوِل  اجُلَمحــــــي يف الطَّ

يِه  �شالِم، وَقَرنَُه ِبثاَلثٍَة ِمْن ُمعا�صِ �ُشَعــــــراِء االإ

عَجم، وَعِدّي  ل اللَّيْثي، وزياد االأ ــــــَوكِّ وهم: املُتَ

  .
)2(
قاع بن الرِّ

ُغ؟!: هَو َربيَعُة َجدُّ ال�شاِعِر  َم���ْن ُهَو امُلَف���رِّ

ــــــَدِد احَلديِث عنُه،  )يَزيد( الذي نَحــــــُن ِب�َش

أْن يَ�َصَب �ِشقاَء  نَُّه راَهَن على ا ًغا الأ َب ُمَفرِّ لُقِّ

 على ِنهايَِتِه يف 
َ
أِتي  يَ�َصبُه كاِماًل حتى يَا

)3(

لََبٍ

 
َ
ي َغُه( َف�شمِّ ُدوهُ لَُه، َف�َصبَُه حتى )َفرَّ َزَمٍن َحدَّ

ًغا .  ُمَفرِّ

التَّ�ْضِكيُك ِبِن�ْضَبِة ال�ضاِعِر اإىل ِحْمرَيَ: َذَكَر 

ّحاِك  ًغا كاَن َعبًْدا ِلل�ضَّ نَّ ُمَفرِّ
أ : ا

)4(
ي اب������ُن املَكِّ

 )5(
أَنَعَم عليْ������ِه واأعتََقُه ابِن َع������وف الِهاليل، فا

عَم غرْيُ �ضائٍب،  نَّ هذا الزَّ
أ نِّ ا يل اإىل الظَّ ومَنِ

ِم( عل�ى  نَّ �ضاِعَرن������ا كاَن َكثرَي )التََّهجُّ
أ هُ ا ويَُردُّ

الَعبيِد، �َضديَد الَوْطاأِة عليِْهم؛ يُكرِثُ ِمن �َضبِِّهم 

ِهم، وتَ�ضبيِه ُكلِّ �ضيٍء �ضيٍِّئ  و�َضتِْمِهم وانِْتق�ا�ضِ

أُ�ُضوِلِه )اأجداِدِه( َم�ضكوًكا  أَحُد ا ِبِهم.. ولو كاَن ا

لٍَة ما  يف نَ�َضِب������ِه اإىل الَعِبي������ِد، اأو هَو عل������ى �ضِ

أَ على ِذْكِر الَعبيِد  ا ������رَّ ِبتُْهَمِة الُعبُوِديَِّة، م�ا جَتَ

������َة، ويُعَرُف  �ض احلريَّ ِب�ض������وٍء، يف جُمتََمٍع يَُقدِّ

أُ�ُضوِلِه، كثري الْفِتخاِر ِبنَ�ضاَعِة  ِة تََعلُِّقِه ِب�ا ِب�ِضدَّ

أْعراِقِه.. َكث������ري احَلَذِر والَفَزِع  نَ�َضِب������ِه، ونَقاِء ا

ِمْن �ُضبَْهِة الُعبُوِديَِّة. 

ُجِل عالَقٌة َقدمَيٌة  ة: ِللرَّ َميَّ َعالَقُته ِبَبني اأُ

موينَي؛ فقد كاَن هَو وَذووهُ ُحلَف�اَء  تَربُطُه بالأُ

آِل خالٍد بِن  ميََّة؛ َف������رِع ا
أ َح������ِد ُفروِع بَن������ي ا لأَ

َُميَّة بن عبد 
أ أبي الِعي�ض ب������ن ا ب������ن ا

 )6(
أُ�َضيْ������ِد ا

غ الَب�رَشةَ كما  �ضم�������ض..  و�ضَكَن يَزيُد بُن ُمَفرِّ

 .
)7(

أ�ضلفنا، يف عهِد ُمعاويَة بِن اأبي �ُضفيان ا

واتَّ�َضَل ابُن ُمَفّرٍغ مِبَرواَن بِن احَلَكِم، مَلَّا 

وىَل-  ِة الأُ - ف�������ي املَرَّ
 )8(

 ِزياٍد
ْ
َه������َرَب ِمِن ابْنَي

فا�ضتَقَبلَ������ُه َمرواُن واأح�َضَن اإليْ�ِه واأج�اَزهُ، لكنَّ 
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������ْن يَْحِميِه، ِمْن  غ كاَن يَبَْح������ث َعمَّ ابَن ُمَف������رِّ

اًل ِلذلَك  َهَّ
َطواغي������ِت زياٍد ،ومل يَكْن َمرواُن ُموؤ

نَُّه ل�م يَكْن َوْجًها َمقبولً لََدى مع�اويََة )ويِلّ  ؛لأ

نَّ َمرواَن 
أ ِنعم������ِة عبَّاٍد واأخيِه ُعَبيِد اهلِل( ولو ا

 
َ
ي ٍغ، ما َر�ضِ أعلَ������َن ِحَمايََة ابِن مَف������رِّ َم وا تََق������دَّ

معاويَُة ِبذلَك، ول اأجاَزهُ، ول �َضَمَح ِبتَنْفيِذِه، 

وَمرواُن نف�ضُه م�������ا َعَر�َض احِلَمايَ�َة على ابِن 

ٍغ؛ ِلِعلِمِه ِبَحقيَقِة َمكانَِت������ِه لََدى ُمعاويََة  ُمَف������رِّ

وابِْنِه يَزيد. 

ٍغ،  ������ا معاويَ�ُة ف������كاَن يُبِْغ�ُض اب������َن ُمَفرِّ مَّ
أ ا

 يُهِلُك������ه، ويُبِْع������ُدهُ ِم������ن 
َ
نَّ اهلل

أ ������ى ل������و ا ويَتََمنَّ

َطريِق������ِه..  لِكنَُّه مَلَّا �ُضئَل ِم������ن ُعبيِد اهلِل بِن 

ا الَقتُْل َفاَل،  أَّمَّ أْن يَ�ضَمَح لَُه ِبَقتِْلِه قال: ا ِزي������اد ا

أباَح ِلعبيِد اهلِل  أْي اإنَّه ا ولكْن م������ا ُدوَن الَقتِْل، ا

أْن يُذيَق������ُه م������ا يَ�ضاءُ، ِمْن �ُضنُ������وِف التَّعذيِب  ا

هي������ِب والَقْهِر.. واإْن ُكنَّا نَُظنُّ  هانَِة، والرتَّ والإ

أِي  أْخِذ را غ، دوَن ا نَّ ابَن ِزياٍد َقتََل ابَن ُمَفرِّ
أ لو ا

أِذنَُه ِبذلَك، ل�ْضتَح�َضَن  أْن يَ�ضتَا ُمع�اويََة، وقبَل ا

نَّ 
ُمعاويَُة ما َفَعَل، وما حا�َضَبُه فيِه.. وذلَك لأ

أَي  َه را نَا، و�َضفَّ أبا �ُضفَياَن ِبالزِّ غ َقَذَف ا ابَن ُمَفرِّ

أبي  أِذَن ِبا�ْضِتلح������اِق يَزيٍد ِبنَ�َضِب ا ُمعاويَ������َة مَلَّا ا

أيُه  ا يَزيُد بُن ُمعاويَة، فلْم يَكْن را مَّ
أ �ُضفيان.. وا

أبي������ِه، بَل لََعلَُّه  أِي ا غ ِباأح�َضَن ِمن را بابِْن ُمَف������رِّ

أ�َض������دَّ اإ�رْشاًرا على �َضْحِق  ًدا، وا أكرَثَ تَ�َضدُّ كاَن ا

نَّ ُزَعم�اَء الَيمانيِة 
أ ٍغ واإْذلِلِه.. لول ا اب������ِن ُمَفرِّ

أْن تَواتَ������َرْت اأخباُر تَعذيِب  اتَّ�َضلُ������وا ِبِه، بعَد ا

 ِزياٍد لَُه، فقابَلَُه ُزَعماءُ اليمانيِة وَطالَبُوهُ 
ْ
ابْنَي

ا  ٍغ ويَ�َضَع َحدًّ َف ابَن ُمَف������رِّ أْن يُنْ�ضِ ِباإحل������اٍح ا

 زي������اٍد، وَقْهِرِهم ومَتاديِهم يف 
ْ
وِت ابْنَي

َ
������ر جِلَ

تَعذيِب ابِْنِهم وتَرهيِبِه. 

اُد بُن زياد: مَلَّا َوىلَّ ُمعاويَُة  غ وَعبَّ اْبُن مَف���رِّ

ان ُخرا�ضان، َعَر�َض  �ضعيَد ب������َن ُعثمان بن عفَّ

ألَحَّ �ضعيٌد يف  أْن يَ�ْضَحَبُه، وا غ ا على ابِن ُمَف������رِّ

غ، وَقِبَل ِب�ضْحَبِة عبَّاٍد  ذلَك، فاأبَ�ى ابُن ُمَف������رِّ

 : أُخوهُ ُعَبيُد اهلِل )وال�ي الِعراقنْيِ ال������ذي ولَّهُ ا

ا يَِئ�َض  الَب�رَشِة والُكوَفِة( على �ِضِج�ضتاَن.. َفلَمَّ

ٍغ لَ�������ه، نَ�َضَحُه  �َضعي������ٌد ِمن ُمراَفَق������ِة ابِن ُمَفرِّ

آثَرَت  أبَيْ������َت ُمراَفَق�ت������ي، وا ا وقد ا مَّ
أ قائ������اًل: ا

َيَك ف�ا�ْضَمْع  أُو�ضِ أْن ا أُريُد ا �ُضْحَبَة َعبَّاٍد، فاإنَِّني ا

َنَّ عليِْه 
أ ا ِمنِّي: اإنَّ َعبَّاًدا َرُجٌل لَئيٌم، َفال تَتََجرَّ

نَُه اإليَْك ِب�اأْن  حتى لو َدَعاَك اإىل ذل������َك، وَح�ضَّ

�ا هَو يَْخَدُعَك ِبذلَك،  أَ مِبُماَزَحِت������َك؛ فاإمنَّ بَدا

اَزَحتَُه، واْزَهْد يف زياراِتِه، واْحَذْر  أْقِل������ْل مُمَ فا

أَ ه������َو مِبُفاَخَرِتَك؛ فاإنَُّه ل  ُمفاَخَرتَُه، واإْن بََدا

أْحتَِملَُك.. ثم َمنََحُه �َضعيٌد مالً،  يَْحتَِملَُك كما ا

وقاَل لَ�ُه: اإْن طاَب لََك املَُقاُم لََدى َعبَّاٍد فاإينِّ 
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أدُع������و لََك ِبالتَّوفيِق، واإْن �ضاَق ِبَك املُقاُم  ا

ُفوٌظ ِعنْدي.  ْق ِبي، َفَمكانَُك حَمْ فاحْلَ

  وَخَرَج �ضعيٌد اإىل ُخرا�ضاَن، وَعبَّاٌد اإىل 

�ِضِج�ضتاَن.. وانْ�َضَغ������َل عبَّاٌد ِباأُُموِر احُلْكِم 

ولِة.. واأهَمَل  ،وحُماَربَِة اخلارجنَي على الدَّ

غ  ٍغ.. ومَلَّا وَجَد ابُن ُمَفرِّ �ضاِحَب������ُه ابَن ُمَفرِّ

نَف�َضُه ُمْهَم������اًل َمنْ�ِضيًّا َهَج������ا َعبَّاًدا، وَذمَّ 

أَ مِبَُماَزَحٍة ِمْن نَوٍع َظنَُّه  �ُضْحَبتَُه.. ابْتَ������َدا

 َّ أوَرثَِت ال�رشَّ اَرةَ التي ا َخفيًفا َفكانَِت ال�رشَّ

نَّ عبَّاًدا ا�ْضِتثَْقلَها 
غينََة واحِلْقَد.. لأ وال�ضَّ

ه������ا نَوًعا ِمَن التَّط������اُوِل عليِْه.. َفقد  وَعدَّ

كاَن عباٌد َطويَل اللِّحَيِة، َكثيَفها، �ضاَر َمَعُه 

َيُة  يَزيُد يوًما، فَهبَّْت ريٌح �ضديدةٌ، َفنََف�َضْت حِلْ

عبَّاٍد..  َف�َضِحَك يَزيُد، وقاَل على َم�ْضَمٍع ِمْن 

م كاَن َرفيًقا لَُهما:  َرُجٍل ِمْن خَلْ

ي�ًضا  َح�ضِ ك��اِن��ْت  َحى  اللِّ ليَت  اأال 

َف��َن��ْع��ِل��َف��ه��ا ُخ���ي���وَل امُل�����ض��ِل��ِم��ي��َن��ا

عَر ِلَعبَّاٍد على �ضبيِل   ال�ضِّ
ُّ
َفاأَو�َضَل اللَّْخِمي

َب عبَّاٌد، ولكنَُّه َكَظَم غيَْظُه..  عايَِة، فَغ�ضِ ال�ضِّ

ٍة اأجَرى َعبَّاٌد �ِضَباًقا ِللَخيِْل، و�ضاَرَك  وبعَد ُمدَّ

لً..   وَّ
أ باِق، ف�َضَبَق وج������اَء ا هَو نَف�ض������ُه يف ال�ضِّ

غ على ذلَك فقال:  َفَعلََّق ابُن ُمَفرِّ

��َي��ُت��ْه   حِلْ
)9(

���ْت ���لَّ ���اٌد، و����ضَ ���َض��َب��َق َع���بَّ

 )�0(
�����وُد ِق���ْرَب���ُت���ْه اًزا جَتُ وك����اَن َخ������رَّ

غ َيِبيُع ُغالَم���ُه وجارَيَت���ُه: َمنََع  اْب���ُن ُمَف���رِّ

غ حت������ى ا�ضُطرَّ  ������اٌد نََفَقتَُه ع������ن ابِن ُمَفرِّ عبَّ

َط ِلذلَك،  لال�ْضِتدانَِة، ولََعلَّ عبَّاًدا ِبُخبِْثِه َخطَّ

يْ������ِن ا�ْضِطراًرا،  اِعَر يَ�ضَطرُّ ِللدَّ ِلَيجَع������َل ال�ضَّ

وماذا يَ�ضنَُع َمْن تَنَْف������ُد نََفَقُة ِعياِلِه؟. َفَد�ضَّ 

ُعوا  نَّ يَدَّ
أ أقنََعه������م ا ائننَي، وا عبَّاٌد ِرجالَ������ُه ِللدَّ

������اٌد اخَل�ْضَم واحَلَكَم  عليِْه ِللوايل )ِلَيكوَن عبَّ

َط لَُه، ثاَر  أراَدهُ وَخطَّ آٍن واِحٍد( وَحَدَث ما ا يف ا

غ، َفَوَجَد  ائنُوَن وَطالَبُوا مِبُعاَقَبِة ابِن ُمَفرِّ الدَّ

�َة ِلال�ْضِتْمراِر يف َحبْ�ِضِه، وجَتاوَز  ������اٌد احُلجَّ عبَّ
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ى ذلَك َفاأَمَر  أَمَر ِبتَعذيِبِه، ث������م تََخطَّ ذل������ك ف�ا

أراَكُة( وكانا  أْن يُباَع ُغالُمُه )بُْرٌد( وج�اريَتُُه )ا ا

أثرَييْ������ِن ِعنَْدهُ، حبيَبنْيِ  َعزيَزيِْن على نَف�ِضِه، ا

اإىل َقلِب������ِه، باَعُهَما عبَّاٌد ِمن وراِء َظْهِرِه، وِمْن 

أَحَد اأولِد ابِن  دوِن ِر�ض������اهُ.. ثم اأح�رَشَ عبَّاٌد ا

أبيِه  أْن يَقوَل �ِضْعًرا يف ِهجاِء ا غ، واأجَرَهُ ا ُمَف������رِّ

َد الَفتَ������ى، فا�ضُطرَّ  أَ�رَشَّ عل������ى ذلَك، وَهدَّ ،وا

الَفتَى اإىل ذلَك، وقال: 

ُه  ���ُح َغ�����رْيَ ُي���َق���بِّ ل���������ُه وال  َق���َب���َح االإ

ِغ  ُم��َف��رِّ وْج���َه احِل��َم��اِر، ربيعَة ب��ن 

وكاَن عبَّاٌد يَتَ�ضاَحُك ويَتَماَجُن..  وَخَرَج 

الَفتَى ُمْغ�َضًبا ِمن عنِد عبَّاٍد، وهَو يقوُل: 

واهلِل ل يَذَهُب �َضتُْم �ضيخي باِطاًل 

غ يَنَدُم على ُمفاَرَقِة �َضعيد  فقال ابُن ُمَفرِّ

اب������ِن عثمان، وياأ�َضُف على َخ�َض������اَرِة �ُضْحَبِتِه، 

ويَْهُجو النَّْذَل عبَّاَد بَن ِزياد: 

������ذي   ْم������������ِر الَّ َل����ْه����ف����ي ع���ل���ى االأ

ك�����ان�����ْت َع������واِق������ُب������ُه َن�����������َداَم�����ْة

�����َدى   ال�����نَّ ذا  ����ع����ي����ًدا  �����ضَ َت������ْرِك������ي 

ع����اَم����ْة وال���ب���ي���ُت َت�����ْرَف�����ُع�����ُه ال����دِّ

وَت�����ِب�����ع�����ت ع�����ب�����َد َب����ن���������ي ِع����ال  

)��(
ال���ِق���َي���اَم���ْة اأ�������رْضاُط  ِت��ل��َك  ٍج، 

�����ٌة   �����يَّ ج�����������������اءْت ِب���������������ِه َح�����َب�����������ضِ

 )��(
�����َض��ُب��ه��ا َن���ع�������اَم���ْة ���اُء، حَتْ ���كَّ ����ضَ

ْي�������ُت )ُب��������������ْرًدا( َل���ْي���َت���ِن���ي   َ و��������رضَ

  )�3(
 ِم����ْن َب��ع��ِد ُب�����ْرٍد ك��ن��ُت ه���اَم���ْة

����دًى   �����ضَ َت�������ْدُع�������و  ُب�����وَم�����������ًة  اأو 

)�4(
���ِر وال���َي���م�������اَم���ْة ���قَّ  َب�����نْيَ امُل�������ضَ

���ا   وال�����ع�����ْب�����ُد ُي������ق������َرُع ِب�������ال���َع�������ضَ

)��(
واحُل��������رُّ َت���ك���ِف���ي���ِه املَ�����الَم�����������ْة

آِل زياٍد،ومل يَكتَِف  غ يف ِهجاِء ا ولَجَّ ابُن ُمَفرِّ

مُر َفَو�َضَل  ِبِهجاِء عبَّاٍد وحَدهُ، ثمَّ مَتاَدى ِبِه الأ

أنَْكَر  اإىل لوِم اخَلليَفِة ُمعاويََة بِن اأبي �ضفياَن، وا

َه  عليِْه ا�ْضِتلحاَق ِزياٍد ِبنَ�َضِب اأبي �ضفياَن و�َضفَّ

ِتها ُخْدَعًة  ������َة ِبرمَّ أَي معاوي������َة، وَعدَّ الَعَمليَّ را

حالِم.. فقال يف ذلَك:  لتَنَْطلي على ذوي الأ

َح����رٍب  ب����َن  ُم���ع�������اوَي���َة  اأْب����ِل����ْغ  اأال 

 )��(
الَيم�اين ُجِل  الرَّ ِم��َن  ُمَغلَغَلًة 

اأب����وَك َع��فٌّ  ُي��ق��اَل  اأْن  ��ُب  اأََت��ْغ�����ضَ

 )��(
زاين اأب��وَك  يق�اَل  اأْن  ى  وَتر�ضَ

ِزي���اٍد  ِم���ْن  ِرْح���َم���َك  اأنَّ  ��َه��ُد  َف��اأ���ضْ

)��(
ت��اِن االأَ َوَل��ِد  ِمْن  الِفيِل  َكِرْحِم 

����ه����ا َوَل���������َدْت ِزي���������اًدا  ����َه����ُد اأنَّ واأ�����ضْ

)�9(
داِن َغ���رْيُ  �َة  �ُضَميَّ ِم��ْن  ��ْخ��ٌر  و���ضَ

نَّ ما يَبِْنيِه ِمْن 
ٍغ عبَّاًدا ِباأ َد اب������ُن ُمَفرِّ وهدَّ

حي اإذا ماَت  جَمٍد �َضْخ�ض������يٍّ �َضيَ������زوُل و�َضيمَّ

ُمعاوية ال������ذي يَحِمي َظهَرهُ، ويَجَعلُُه يَتَماَدى 

ُل ُفُجورهُ، فقد قال يُخاِطبُُه:  يف َغيِِّه، ويُوا�ضِ
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َح����ْرٍب  ب���ُن  ُم���ع���اوَي���ُة  اأْوَدى  اإذا 

)�0(
داِع ِباْن�ضِ َقْعِبَك  �َضْعَب   ْ َفَب�رضِّ

ُت��َب�����ا���رِضْ  مل  ������َك  اأمَّ اأنَّ  َف���اأ����ض���َه���ُد 

)��(
ال��ِق��ن��اِع ��َع��َة  وا���ضِ �ُضفي�اَن  اأب�����ا 

ول����ك����ْن ك������اَن اأْم��������ٌر ف���ي���ِه َل���ْب�������ٌس  

)��(
على َوَج����ٍل ���َض��دي��ٍد، واْرِت���ي�������اِع

أ عبَّاٌد عل������ى �َضبِّ �َضعيِد بِن عثماَن  ا رَّ وجَتَ

غ ِبتَف�ضيِل �َضعيٍد عليِْه،  مَلَّ������ا اأغاَظُه ابُن ُمَف������رِّ

ونََدِمِه على تَْرِك �ُضْحَبِتِه، وِخْذلِن َعبَّاٍد لَُه، 

������اٌد: َقبََّحَك اهلل وَقبََّح ابَن ُعثمان..  فقاَل َعبَّ

غ يُ�ض������ريُ اإىل ذلَك، ويُخاِطب  فقال ابْ������ُن ُمَفرِّ

َعبَّاًدا: 

���امِتُ َج���ْه���اًل ���َض��ع��ي��ًدا  ���ه���ا ال�������ضَّ اأيُّ

 )�3(
و���َض��ع��ي��ٌد ف�����ي احَل������واِدِث ن�������اُب

ِب���ي�������ِه  ���ِب���ًه���ا الأ م����ا اأُب������وُك������ُم ُم�������ضْ

�اُبوا  جُتَ ِب�ذاكْم  ا�َس  النَّ فا�ْضاأُلوا 

�����َك ُج����ْن����ًدا  �����اٌد، وُم�����لِّ �����ض����اَد ع�����بَّ

 
)�4(

الُب �ضِ مٌّ  �ضُ ذاَك  ِم��ْن  َحْت  �َضبَّ

اأم�����رًيا  ف���ي���ِه  َت  ْ ��������رضِ َدْه��������ًرا  اإنَّ 

)��(
ُع��َج�����اُب َل��َده��ٌر  ا�َس  النَّ ��ِل��ُك  مَتْ

غ يف ِهج������اِء بَِني زياٍد،  ������َل ابُن ُمَفرِّ وتََوغَّ

َل  وهَو يف َحبْ�ِض ُعبيِد اهلِل يف الَب�رَشِة.. َفَوكَّ

 يُِذلُّونَُه 
)26(

عبيُد اهلِل ِرج������الً ِمْن َجالوَزِت������ِه

غ كاَن مَلَّا  نَّ اب������َن ُمَفرِّ
أ بُونَ������ُه.. ِمْن ذلَك ا ويَعذِّ

َهَرَب ِمن عبَّاٍد، كاَن يَكتُ������ُب ِهجاَء بَِني ِزياٍد 

أََم������َر ُعبيد اهلِل  على ُج������دراِن اخلان������اِت، َفا

ْح������ِو ما َكتََبُه على  أْن يُلِزُموهُ مِبَ ل������نَي ِب�ِه ا املَُوكَّ

الِة  أْن يُْجِرُوهُ على ال�ضَّ اجُلْدراِن ِباأظاِفرِه، وا

اإىل ِقبْلَ������ٍة غ������رِي ِقبْلَ������ِة املُ�ضِلم������نَي واإذا امتَنََع 

أَذلُّ������وهُ.. ومازاَل يَُحكُّ ما َكتََبُه حتى  �رَشَبُوهُ وا

آَكلَْت، وِعنَدها َق�رَشُوهُ على  امْنََحْت اأظاِفُرهُ وتَا

ال�ْضِتْم������راِر ِباملَْحِو ِبَدِم������ِه وِبِعظاِم اأ�ضاِبِعِه.. 

أِن ا�ضتََفى ُعبي������ُد اهلِل ِمنُْه، اأعاَدهُ اإىل  وبع������َد ا

اأخيِه عبَّاٍد يف �ِضِج�ضتان، فاأرَك�َضُه يف احلبْ�ِض، 

أَمَر زباِنَيتَُه ِبالتَّ�ْضييِق عليِْه.  وا

أ�ضَمَع ُعبيُد اهلِل بُن زياٍد ِهجاءهم مِلُعاويََة  وا

ثُِّروا عليِْه، ويَُهيُِّجوهُ على  َ
أبي �ُضفي������اَن ليُوؤ بِن ا

ِة  أَذَن لَُه ِبَقتِْلِه ،ِبُحجَّ أْن ي������ا غ، وَطلَب ا ابِْن ُمَفرِّ

ِهْم )املُْح�َضنَِة(  مِّ بي �ُضفياَن، وَقْذِفِه لأُ اتِّهاِمِه لأ

أِي اخَلليَفِة )ُمعاوية( لكنَّ ُمعاويََة  وِبتَ�ضِفيِه را

أَذْن ِبالَقتِْل، و�َضَمَح مِبا دوَن ذلَك.  مل يا

أ�ْضَفُقوا على  ا�ِض ا نَّ ِفئًة ِمَن احُلرَّ
أ ويَبْ������دو ا

َك������ْت َم�ضاِعُرهم مِلَا يُن�الُُه ِمْن  رَّ غ؛ حَتَ ابِْن ُمَفرِّ

أْمَر ُهُروِبِه. ومَلَّا َخَرَج  ُوا ا  ِزياٍد؛ َفيَ�رشَّ
ْ
َقْهِر ابْنَي

ها،  ْجِن مل تَ�َضْعُه الِبالُد ِبطوِلها وَعر�ضِ مَن ال�ضِّ

آِل زياٍد لَ������ُه.. مِلَا َزَرُعوا يف قلِبِه  ِة َطلَِب ا ِل�ِض������دَّ

أ ِرحلًَة  ذلِل، وبَدا هي������ِب والإ عِب والرتَّ مَن الرُّ
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ًة يف اللُُّجوِء مِلَْن يَقِدُر على ِحمايَِتِه،  قا�ضَيًة ُمرَّ

واخَلليَف������ُة )ُمعاوي������ُة (يَطلبُُه، وُكلَّم������ا التََجاأَ 

������ُه ل يُِجريُ ِمَن  أنَّ ِة ا  اعتََذَر ِبُحجَّ
ٍ
ِلَزعيِم َق������وم

أَ اأخرًيا اإىل املُنِْذِر بِن  لطاِن.. حتى التََج������ا ال�ضُّ

نَ������ُه َزَمًنا ثم َطلَب ِمنُْه النَّجاةَ  َمَّ
أ َفا

 )27(
اجلاروِد

������ُه ل يَ�ضتَطيُع اإج�ارتَُه ِمَن  أنَّ ِبنَف�ِضِه، واأعلََمُه ا

نَّ 
أ ������ُه وقوَمُه )ياُلَحُظ ا اخَلليَفِة وولِتِه، َفَذمَّ

غ �رشيُع الَغ�َضِب، ول يَ�ضتَطيُع اإْخفاَء  ابَْن ُمَفرِّ

َعواِطِفِه(.. وقاَل يف املُنِْذِر: 

ِفيِهُم  َج�������اِوَر  اأُ اأْن  ��ا  ُق��َرْي�����ضً َت��َرك��ُت 

 )��(
ِر وَجاَوْرُت )عبَد الَقْي�ِس( اأْهَل امُل�َضقَّ

ن��ا���ٌس اأَج���ارون���ا، َف��ك��اَن ِج��وارُه��ْم  اأُ

)�9(
ِر رُي ِمْن َف�ْضِو الِعراِق امُلَبذَّ اأعا�ضِ

َفاأ�ضَبَح جاري ِمْن ُخَزمَيَة، قائًما 

 
)30(

ِر  وال مَيَنُع اجِلرياَن، َغرْيُ امُل�َضمِّ

وا�ضتَج������اَر ِبَبع�ِض الَقبائ������ِل القي�ضيَِّة يف 

لَُه يف َطلَِب  الِعراِق، فاعتََذُروا. فقال يذكُر تَنَقُّ

َمْن يِج������ريُهُ، ويَ�ْضتَِثريُ نَْخَوةَ َذويِه ِمَن الَيمانيِة 

ِلنُ�رْشَِتِه وِحمايَِتِه.. ِمن ذلَك قولُُه: 

يَن  اأ�ضَبْحُت ال ِمْن َبني قي�ٍس، َفَتْن�رضُ

)3�(
ُ ْب َلَنا ُم�رضَ قي�ُس الِعراِق، ومل َتغ�ضَ

َحِليِفِهُم  يف  ُق��ري�����ٌس  ��ْم  َت��َك��لَّ وَل�����م 

)3�(
وا ُ اِم، واْحُت�رضِ ُه ِبال�ضَّ ُ اإْذ غاَب نا�رضِ

َبْت  َغ�ضِ ِحْمرَيٌ  �َضِهَدْتِني  ِني  اأنَّ لو 

ِع��رَبُ َراأوا  فيما  َلُهم  َف��ك��اَن  ُدويِن، 

َتداَرَكِني  َن��ْه��ٍد  َبني  َج��اَر  كنُت  اأو 

َعوُف بُن ُنعَماَن اأو ِعْمراُن اأو َمَطُر

������َن َعبَّاٌد ِمَن الَقب�������ضِ على ابِن  ومَلَّا مَتَكَّ

أَمَر ِبتَعذيِبِه واإهانَِتِه..  وىَل، وا ِة الأُ غ يف املَرَّ ُمَفرِّ

أْن يَِرقَّ  أَمُل ا غ مَع ذل������َك يَا فقد َظ������لَّ ابُن ُمَفرِّ

اَجَة الِهجاِء على  أْن يَخ�َضى جَلَ أو ا ������اد، ا لَُه َعبَّ

ِل�ضاِن������ِه، فيُطِلَقُه، ف������كاَن اإذا �ُضئَل عن �َضَبِب 

َم  بَُه اأمريُهُ ِليَُقوِّ دَّ
أ أنا اإلَّ َرُجٌل ا َحبْ�ِضِه قال: ما ا

ا بَلَ������َغ عبَّاًدا َقولُ������ُه َرقَّ لَُه  اْعِوجاَج������ُه.. َفلَمَّ

واأخلَ������ى �َضبيلَُه، فَهَرَب حتى اإذا وَرَد الَب�رشةَ، 

اِم واحتََمى ِبَقوِمِه )اأهِل الَيَمِن(  َخَرَج اإىل ال�ضَّ

آِل ِزياٍد .  ثم عاَد اإىل ِهجاِء ا

���ُة بي���ِع ُب���ْرٍد واأراك���ة: كاَن بُْرٌد ُغالًما  ِق�ضَّ

َذِكيًّا َفِطًنا داِهَيًة، وكاَن �ضديَد الَولِء ِل�َضيِِّدِه 

ٍغ.. وكاَن عبَّاٌد ق������د باَعُه واجلاريََة  اب������ِن ُمَفرِّ

ا ا�ضتََقرَّ  َح������ِد اأغِنياِء ُخرا�ضاَن، َفلَمَّ أراَكَة( لأ )ا

ِبِهَما املُقاُم يف بيِت اخُلرا�ضايّن، قاَل لَُه بُرٌد: 

ْهِر  واهلِل ي������ا َمولَي ما ا�ضرَتَيْ������َت اإلَّ عاَر الدَّ

آِت، ح������نَي ا�ْضرَتيْتَنَا!  وا و�َضنَ������اَرهُ، و�َض������وءةَ ال�ضَّ

: ومِلاذا ويْلَ������َك؟ قال بُْرٌد:  فقال اخُلرا�ض������ايِنُّ

ُجِل:  وَقد بَ������َدا اخَلوُف واجَلَزُع على َوْجِه الرَّ

اِعِر  غ، ال�ضَّ أراَك�ُة ُكنَّا ِملَك يَزيِد بِن ُمَفرِّ أن������ا وا ا
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ج������اِل، وتَْخ�َضى  ال������ذي تَخ�اُف������ُه �َضناديُد الرِّ

مرَي  م������راءُ واملُلوُك، َهج�ا الأ �َضطَوةَ ِل�ضاِنِه الأُ

مريُ لَ������َك ِمْن غرْيِ  وانْتََق�َض������ُه، وق������د باَعنا الأ

ِر�ض������اهُ، وِمْن دوِن ِعلِمِه. وم������ا َفَعَل ذلَك اإلَّ 

أَذلَُّه واأخزاهُ..  اِبَق اأهانَ�������ُه وا نَّ َمولن�������ا ال�ضَّ
لأ

ِمرِي اب������ِن زياٍد وايل  أُ عل������ى الأ ا اهُ يَتََجرَّ
َ

أَف������رت ا

 ، �ِضِج�ْضت������اَن، واأخيِه ُعبيِد اهلِل وايل الِعراَقنْيِ

أُ مِبا  أن������َت تَْهنَا ُهما.. ويََدَعَك ا واخَلليَف������ُة َعمُّ

أَت عليْ������ِه، فا�ْضتَولَيَْت  ا رَّ كاَن مَيل������ُك؟ وقد جَتَ

������ًة هذِه اجلاريَة  أَعزِّ ما مَيِْلُك، وخا�ضَّ عل������ى ا

أراكة( وقد كانْت روَحُه التي بنَي َجنَْبيِْه!!..  )ا

������ُه واهلِل ل������ن يََدَع������َك، ولق������د َجلبَْت على  اإنَّ

نَف�ِض������َك �ُضوؤًما وَحرًب������ا، ل يَعلَُم اإلَّ اهللُ كيَف 

تَنْتَهياِن، وَع������الَم تَنَْجلياِن؟فقال اخُلرا�ضاينُّ 

أنَََّك  َّ ا
وق������د اأخَذهُ الرِتباُك والَفَزُع:ا�ْضَهْد علَي

هاَب  َا الذَّ واإيَّاها لَُه َحاللً َزللً ف������اإْن اأردمتُّ

أَمانًَة( لَُه  أمنَْعُكما، واإْن �ِضئتَُما بَِقيتُما )ا اإليِْه مل ا

ِعنْدي فاْفَع������ال..  قال بُرٌد: فاكتُْب لَُه ِبذلَك 

 ، ِلتَُخلِّ�َض نَف�َضَك ِمْن �رَشِِّه.. فَفَعَل اخُلرا�ضايِنُّ

غ  ٍغ يف �ِضْجِنِه.. َفَردَّ ابُن ُمَفرِّ وكتََب لبِْن ُمَفرِّ

َج  أْن يُبِْقَيهما ِعنَدهُ حتى يَُفرِّ أَلُُه ا يَ�ْضُكُرهُ، ويَ�ضا

اهلل عنْه.. 

أْن يَبيَع  أَم������َر اأحَد ِرجاِلِه ا ومَتاَدى عبَّاٌد وا

أْن يَق�ِضَم  أثاَث بَيِتِه، وا َفَر�َض يَزي������ٍد و�ِضالَحُه وا

 ِمْن ُديُوِنِه 
َ
ثََمنَها بنَي ُغَرماِئِه )دائنيِه(.. وبَقي

أنَُّه  ِعي ا بَِقيٌَّة، َفهَو يَتََكلَُّف احِلَياَد والَراءةَ ويَدَّ

نَُّه  ُجَل ِبناًء على َطلَ������ِب دائنيِه؛ لأَ يَْحِب�������ضُ الرَّ

ا  أداِء ُحُق������وِق النَّا�ِض عليْ�ِه.. ومِمَّ مَيتَِن������ُع عن ا

ُف على  غ وهَو يف َحبْ�ِض������ِه يَتَلَهَّ ق������ال ابُن ُمَفرِّ

أراكَة:  ِفراِق بُرٍد وا

ِبنا    َّ اأَ���رضَ َب��ْرٌد  َنا  َم�ضَّ ُب��ْرُد ! ما  ي�ا 

َوَل��دا َل��ُه  َقْبِل ه��ذا، وال ِبعنا  ِم��ْن 

�َس يِل  ( ولوال ما َتَعرَّ ِعيُّ لوال )الدَّ

ِم��َن احَل�����واِدِث، م��ا ف��اَرْق��ُت��ُه اأَب���َدا

اِرِمَنا  راُك( فكانْت ِمْن حَمَ ا )االأَ اأمَّ

َرَغ��دا ًة  َجنَّ وكانْت  َل��ذي��ذاأ،  عْي�ًضا 

ِبها  َنعي�ُس  ��ا  ُك��نَّ ��ًة  َج��نَّ َل��َن��ا  ك��ان��ْت 

)33(
َكدا ْزَل والنَّ يَنا االأ َنْغَنى ِبها اإْن َخ�ضِ

َعرْثََت�ُه  َنْخ�َس  مل  َزَم��ٌن،  خاَنَنا  قد 

َمْن َياأَمُن اليوَم؟ اأْم َمْن ذا َيعي�ُس َغَدا؟

ف�ُس يف ُبْرٍد فُقلُت َلها  الَمْتِنَي النَّ

َك��َم��َدا ه��َك��ذا  ُب���ْرٍد  اإْث���َر  َتْهَلِكي  ال 

َلذاَذِت�ِه  ِمْن  ْبَنا  اأ�ضَ َنِعيٍم  ِمن  كم 

 )34(
َخَلدا َليَتُه   : َت��َوىلَّ اإْذ  َل��ُه  ُقلَنا 
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اِم..   غ، وَو�َضَل اإىل ال�ضَّ أُْطِلَق ابُن ُمَفرِّ ومَلَّا ا

������ُل يف ُقراه������ا يُنْ�ِضُد ِهج������اَء بَني  أَخ������َذ يَتَنَقَّ ا

ِزياٍد حَتَت ِحَمايَِة َقوِم������ِه )اليَمانية( والنَّا�ُض 

روَن ِبها على ِزياٍد  أ�ضعاَرهُ، ويَتَنَ������دَّ يَتَناَقل������وَن ا

أ�ضعاَره اإىل الِعراِق،  واةُ يَنُقلوَن ا وبَنيِه. وكاَن الرُّ

 ِزياد. َفَكتََب 
ْ
ُل اإىل عبَّاٍد وُعبيِد اهلِل ابْنَي وتَ�ضِ

ُعبيُد اهلِل اإىل ُمعاويََة وقيَل بَْل َكتََب اإىل يَزيِد 

ا َكت������َب: اإْن كاَن ِهج�اءُ  بِن ُمع�اوية، وكاَن مِمَّ

ِهم ل  أْعرا�ضِ ِزي�اٍد وبَِني������ِه، وَف�ْضِحِهم، وَهتِْك ا

ٍغ، فاتََّهَم  يَعِنيُكْم ِب�َضيٍء، فقد مَتَاَدى ابُن ُمَفرِّ

أبيكم  نَا. و�َضِخَر ِمْن ا أبا �ُضفياَن( ِبالزِّ كم )ا َجدَّ

وَن ِلَذويكم؟واجلاين  أَفال تَنْتَ�������رشِ )ُمعاوي������ة( ا

أماَم اأعيُِنُك������م يَتََغنَّى ِبِهجائنا،  أيديكم، وا بنَي ا

وِمنا!.. وبََعَث ِب�ِضع������ِر ابِن ُمَفّرغ  وَم�ْض������ِغ حُلُ

َمكتُوًب������ا اإل�ى يَزي������َد.. َفَطلََبُه يَزي������ُد، َفَهَرَب 

حنَِف بِن  عائ������ًدا اإىل الَب�رْشَِة، وا�ضتَج������اَر ِبالأ

أُِجريَُك ِمْن َقومي  حنَُف: ا قي�ض.. فقاَل لَُه الأ

أْقِدُر على اإجاَرِتَك  )بَني مَتيٍم و�ُضَعرائِهم (ول ا

حنَِف: اإًذا  َميََّة، فق������ال ِلالأ
أ ِم������ن �ُضلطاِن بَني ا

لحاَجَة يِل ِبِجواِرَك!.. فانْتََقَل وا�ْضتَجاَر ِباأكرَثَ 

أَحٌد.. اإلَّ املُنِْذُر بُن  ِمْن َزعيٍم، ولكْن مل يِجْرهُ ا

نَّ ابنَتَُه كانْت 
أ هُ ا أ�ضلَفنا- َغ������رَّ اجلارود-كم������ا ا

َزوَجًة ِلُعَبي������ِد اهلِل بِن زياٍد.. اأج������اَرهُ املُنِْذُر، 

أْدَخلَُه داَرهُ، ث������ّم َذَهَب اإىل ُعبيِد اهلِل ِليَُوثِّق  وا

ماَن.. َدَخ������َل املُنْ������ِذر، وا�ضتَقَبلَُه ُعبيُد  لَ������ُه الأَ

اهلِل، ث������م بَعَث �رُشَطتَ�ُه، َفَكَب�ُض������وا داَر املُنِْذِر، 

أْدَخلُوهُ اإىل ُعبيِد اهلِل  غ، وا أْخَرُجوا ابَن ُمَفرِّ وا

ُل..  ٌ، َفَهبَّ يَ�ضتَعِط������ُف ويَتََو�ضَّ واملُنْ������ِذُر حا�رشِ

أبَُهوَن ِبَكراماِت  ولكنَّ اللِّئاَم ل يُ�ْضُغوَن، ول يَا

غ ِللَحبْ�ِض ِمْن َجديٍد،  أُعيَد ابُن ُمَفرِّ النَّا�ِض.. وا

وَخَرَج ابُن اجلاروِد حزيًنا كئيًبا َذلياًل . 

غ يف �ِضج������ِن ُعبيِد اهلِل،   ابُن ُمَف������رِّ
َ
لَِق������ي

أنواِع التَّعذيِب وال�ضِطهاِد  أب�َضَع ا واأخيِه عبَّاٍد، ا

هيِب، وُعوِمَل ُمعاَملًَة  لِم والرتَّ والَع�ْض������ِف والظُّ

ذلِل.. ِفْعَل  َفها ِبالَق�ْضَوِة والإ أْن نَ�ضِ ل يَكِفي ا

ِخَرٍة  َم������ْن ل يَتَّقي َربًّا، ول يَح�ض������ُب ِح�ضاًبا لآ

�َض  أو َمعاٍد.. َفِمن �ُضنُوِف الَعذاِب الذي تََعرَّ ا

 
َ
أْن �ُضِقي أْن رِب������َط اإىل َجنِْب ِخنْزيَرٍة، بعَد ا لَُه ا

أْن يَُطوُفوا  أُِمَر اجَل������الِوَزةُ ا ُم�ْضِه������اًل ِلَبطِنِه، وا

أم�اَم �ُضْخرياِت  ِتها، ا أِزقَّ ِب�ِه �َضواِرَع الَب�������رَشِة وا

عاِع، وُذو بَطِنِه يَ�ضيُل  الِولداِن، و�َضيْحاِت الرُّ

ا َو�َضَل �ضاِخًنا  على ِرْجلَيِْه وَفِخَذيِْه، وكاَن ُرمبَّ

أْي تَ�رْشُُخ (وُكلَّما  اإىل اخِلنْزي������َرِة، فتُ�ض������يءُ )ا

ُه ِخطابَُه اإليْها:  غ يَُوجِّ �ضاءْت، قال ابُن ُمَفرِّ

الَقَرُن  ها  َم�ضَّ مَلَّا   ) ُة  )�ُضَميَّ ْت  جَّ �ضَ

يَمِة اجَلَزُع َزعي، اإنَّ �رَضَّ ال�ضِّ ال جَتْ
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وكاَن اجَل������الوَزة يَطوفوَن ِب������ِه، وهَو على 

وَرِة يف �َضوارِع الَب�رَشِة.. والنَّا�ُض ِمْن  هذِه ال�ضُّ

َخلِف������ِه يَُقولون: )َخلَفُه اإيْن ِجي�ْضْت( مِلَا يَخُرُج 

ِمن بَطِنِه، وهَو يَُردُّ قائاًل: 

�������ْت   ���������ْت َن������ِب������ي������ذ ا��������ضْ آَب�������������������ضْ ا

�����ْت ُع�������������������ض���������اراْت َزب�����ي�����ب�����������ضْ

)3�(
ة( رو�َضِفيَد�ْضْت  )�ُضَميَّ

أذًى  ا ه������َو فيِه ِمْن ا ������ُه مَلَّا اغتَ�َضَل مِمَّ ولكنَّ

قال: )وهَو يُ�ِضريُ اإىل ُعبيِد اهلِل بِن زياد(: 

��ُل امل����اُء م��ا َف��َع��ل��َت، وَق���ويل  َي��ْغ�����ضِ

الَبوايل الِعظاِم  يف  ِم��ْن��َك  ��ٌخ  را���ضِ

ُر  وه������ذا جاِنٌب ِمَن الَق�ضي������َدِة التي تُ�َضوِّ

احلالََة املُْزِريََة التي َو�َضَل اإليْها، وما َفَعَل ِبِه 

 وَقْهٍر 
ٍ

ُعبي������ُد اهلِل بُن زياٍد ِمْن َع�ْض������ٍف وبَغي

وا�ضِطهاٍد: 

����ُب ِب��ال��َق��ْت���  ���ه���ا املَ����اِل����ُك امُل����َرهِّ اأيُّ

كاِل)�3( النَّ ُكلَّ  كاَل  النَّ َبَلغَت  �ِل، 

الُوُجوَه،وَيْوًما  َت�ْضوي  ناًرا  فاْخ�َس 

َقاِل  الثِّ واهي  ِب�الدَّ ا�َس  النَّ َيقِذف 

واأْدَرْك����   ، ا�سِ ِبالِق�ضَ ْي��َت  َت��َع��دَّ قد 

 
)3�(

����َت ُذُح������واًل مِلَ���ْع�������رَضٍ اأْق����َت���������اِل

ي  ِمنِّ حيَحَة  ال�ضَّ نَّ  ال�ضِّ وَك�����رَضَت 

اإْذاليل َف���ُم���ْن�������َك���ٌر  ���������ْن،  ُت����ِذلَّ ال 

ا  وَق���َرْن���ُت���ُم م���َع اخَل���َن���ازي���ِر، ِه����رًَّ

���َم���ايل  ���ي���ِن���ي َم���ْغ���ُل���وَل�������ٌة و����ضِ ومَيِ

��َن��ِن��ي ِم����ْن ورائ�����ي  وِك�����الٌب َي��ْن��َه�����ضْ

��ا���ُس م��اَل��ُه��نَّ وم���ايل؟! َع��ِج��َب ال��نَّ

�َضْجِني  ال��ُع��ُق��وَب�����ِة  م��َع  واأََط��ل��ُت��ُم 

؟ اإْر�ضايل  َمَتى  اأو  ْجُن؟  ال�ضِّ كِم  َفَ

ْعري  و�ضِ َنعَت،  �ضَ ما  املَ��اُء  ُل  َيْغ�ضِ

الَبَوايل الِعَظاِم  يف  ِمْنَك  ��ٌخ  را���ضِ

ُرْم��َت َمايل  اأو  ال��ِف��َداَء،  َقِبلَت  َل��و 

 )3�(
َي مايل َنف�ضِ ِف��داُء  ُخ��ْذُه  ُقلُت: 

ويَُق������وُل يف الَق�ضيَدِة ذاِته������ا، يُعيُب على 

آِل الِعي�ِض ِمن ُقَري�ض، الذيَن كانُوا ُحلَفاَء لَُه  ا

َن عن جَنَدِتِه،  ٍة، كي������َف يَتَخاَذلوَن الآ قبَل ُمدَّ

وكيَف يرََتاَخوَن عن نُ�رْشَِتِه وِحمايَِتِه: 

ِلَلْخٍم  احَل��ل��ي��َف  ك��ن��ُت  اأيَنِّ  َل��ْي��َت 

)39(
ْج����ب����اِل ِء االأ َط����يِّ اأو  وُج������َذاٍم، 

َب����َداًل ِم���ْن ِع�����ض��اَب��ٍة ِم���ْن ُق��َرْي�����ٍس 

 )40(
�ضاِل النِّ ِعْنَد  ِم  ِللَخ�ضْ اأ�ْضَلُموين 

�َضْم�ٍس  عبِد  َبني  ِم��ْن  الَبهاليُل 

والَفَعاِل  ِبالُعال  ا�َس  النَّ ُلوا  َف�ضَ

َخ����َذل����ويِن، وه����ْم ِل�����ذاَك َدَع����ْوين 

 )4�(
اِل ِباخَلذَّ َماِر  الذِّ حاِمي  لي�َس 

أُخ������َرى ُمَعلًِّقا على ما  وقال ِمْن َق�ضيَدٍة ا

�َض لَُه ِمْن تَرهيٍب  أذًى، وم������ا تََعرَّ َحلَّ ِبِه ِمْن ا

أُْطِلَقْت  وتَعذي������ٍب ِمْن حاِك������ٍم ُمقتَِدٍر لئي������ٍم، ا

ِّ يَُدهُ، ومل يَِج������ْد راِدًعا يَرَدُعُه،  ������وِء وال�رشَّ ِبال�ضُّ

أُخُذ عل������ى يَِدِه.. ومل يَِجِد  أو ح�اِكًم������ا عاِدلً يَا ا
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ًا يَنْ�رُشُهُ، ويَحِمي������ِه ِمن هذا  املَظل������وُم نا�������رشِ

امِل:  ِ الظَّ املُتََجرِّ

ُق����ِرْن����ُت ِب���ِخ���ْن���زي���ٍر وِه�����رٍّ وَك��ل��َب��ٍة 

)4�(
ُب ٌب ُم�َضذِّ َزماًنا، و�َضاَن اجِللَد �رَضْ

ٍة  َلذَّ َغرْيِ  ِمْن  ْهباَء،  �ضَ عُتها  وُجرِّ  

)43(
ُب وِّ ُد يف اجلْثَماِن، ثّم ُت�ضَ عِّ ُت�ضَ

ِك��ٍل  ْط��ِع��ْم��ُت م��ا اإْن ال َي��ِح��لُّ الآ واأُ

 )44(
َة َمْغِرُب ًقا، َبْيُت َمكَّ ْيُت �رَضْ لَّ و�ضَ

ِبِه  َلِعَبْت  َهَوى  اإْذ  ِمي  حَلْ اأنَّ  َفَلو 

ُب واأَْذوؤُ ���وٌد  ����ضُ اأُ اأو  امُل���ُل���وِك  ِك����راُم 

َب�ضرَيِتي  َل��زاَدْت  اأو  َوْج��ِدي  َن  َلَهوَّ

)4�(
اأْك��ُل��ُب ِبَلْحمي  اأوَدْت  ما  ولكنَّ

ٌل   ���وَّ ��وؤِم َع��ْن��َك حُمَ ���اُد ! م��ا ِل��لُّ اأَع���بَّ

اأُب  وال  ُق��ري�����ٍس  يف  مٌّ  اأُ َل����َك  وال 

وُق���ْل ِل��ُع��َب��ي��ِد اهلِل: م��ا َل���َك واِل���ٌد  

)4�(
، وال َيدري اْمروؤٌ كيَف ُتْن�َضُب ِبَحقٍّ

أو  أُنْ�ِضِه ق������ال عبَّاٌد ا ويف ليلٍة ِم������ن ليايل ا

ِتِه: ما ُهِجيُت ِب�ِضعٍر  ُعبي������ُد اهلِل ِلَبع�ِض خا�ضَّ

غ:   ِمْن َقوِل يزيد بِن ُمَفرِّ
َّ
أ�َضدَّ علَي ا

ُمعَترَبُ  ْرَت  َفكَّ اإْن  ذاَك  َفِفي  ْر،  َفكِّ

ِب��َت��اأِم��رِي  اإالَّ  َم���ْك���ُرَم���ًة  ِن��ل��َت  ه��ل 

ُة ما عا�َضْت، وما َعِلَمْت  عا�َضْت �ُضَميَّ

 )4�(
اأنَّ اْبَنها ِمْن ُقَرْي�ٍس يف اجَلماهرِي

يَّاِم اإماَرِتِه 
أ ويَذكُر بع�ُض ُجلَ�ضاِء ِزياٍد يف ا

������ُه )�ُضَميََّة( ِبنُت  ُمَّ
أ نَّ ا

أ ������ُه كاَن يُ�ضيُع زاِعًما ا أنَّ ا

عَوِر ِم������ْن بَني عبِد �ضم�ض بن زيد َمنَاة بن  الأ

أَحٍد ِمن  ِل�ُضُه ِمن ا مَتيم، يُقوُل هذا اإذا َخال جَمْ

غ ِبهِذِه الِفريَِة  بَن������ي مَتيم.. ومَلَّا �َضِمَع ابُن ُمَفرِّ

بُُه:  أنَْكَرها، وقاَل يَُكذِّ ا

���ُم م���ا ِزي�����اٌد ِم����ْن ُق��َرْي�����ٍس  ْق�������ضِ َف���اأُ

��ي��ِم ��ُة( ِم���ْن مَتِ ��َم��يَّ وال ك��ان��ْت )���ضُ

���ُل َع����ْب����ٍد ِم�����ْن َب���ِغ���يٍّ  ول���ك���ْن َن�������ضْ

ئيِم   اللَّ �َضِب  النَّ يف  ��ِل  ���ضْ االأَ َعريِق 

وُقِتَل عبيُد اهلِل ب������ن زياٍد يف َمكاٍن يُقاُل 

يَّاَم 
أ  ا

)49(
�ضرَتُ النَُّخعي ( َقتَلَ������ُه الأَ

)48(
اُب لَُه )الزَّ

كاَن َمَع املُْختاِر ب������ِن اأبي عبَيد الثََّقفي.. ومَلَّا 

هُ  �ضرَتُ ُعبيَد اهلِل وه������َو ل يَعِرُفُه، َقدَّ َقتَ������َل الأ

أ�ِضِه و�َضدرِه،  ، َف�رَشََّقْت يََداهُ م������َع را ِ ْ
ِن�ْضَف������ني

�ضرَتُ اأ�ضحابَُه عِن  َث الأَ بَْت ِرْجالهُ.. وَحدَّ وَغرَّ

َفِتِه  الَقتي������ِل فقال: َقتَلُت اليَ������وَم رُجاًل ِمْن �ضِ

ا �رَشَبتُُه ف�اَحْت ِمنُْه، رائَحُة  كيَت وكيَت.. َفلَمَّ

أ�ضاَر اإىل   وا
)50(

أُظنُّ������ُه ابَن ُمْرجانَ������ة امِل�ْضِك، وا

ِع الذي َقتَلَُه فيِه، فَذهبُوا وَفتَّ�ُضوا عنُْه،  املَو�ضِ

غ  �ضرَتُ.. فقاَل ابُن ُمَفرِّ فَوَجُدوهُ كما و�َضَف الأَ

يَْهُجوهُ: 

ُع���ُه  َ ����ا اأت�����اين َث����مَّ َم�������رضْ اأُق������وُل مَلَّ

)��(
الْبِن اخَلبيَثِة واْبِن الَكوَدِن الكابي

��ِت��ِه   ِب��ِذمَّ ���اًرا  اإنَّ ال���ذي ع��ا���َس َخ���تَّ

اِب ال��زَّ يف  اهلِل  َقِتيَل  َعْبًدا  وم��اَت 
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نائَحٌة   ناَحْتَك  وال  َجْيٌب  �ُضقَّ  ما 

��الِب ���ضْ
وال َب��َك��ْت��َك ِج���َي���اٌد ِع��ْن��َد اأ

ِبها  َتعِط�ُضوَن  اأْنًفا  اهلل  ِك  َي��رْتُ ال 

اِب  ُغيَّ َغ��رْيَ  �ُضُه�وًدا  الَعِبيِد  َبِني 

غ؟ وكيَف مَتَّ  ���ذي اأْطَلَق اْب���َن ُمّف���رِّ َم���ِن الَّ

غ مَلَّا  نَّ اب������َن ُمَفرِّ
أ خباِر ا ذل���ك؟: َذَك������َر اأهُل الأ

أَجَر َر�ُضولً، وقاَل  طاَل ُمقاُمُه يف احَلبْ�ِض ا�ْضتَا

لَُه: اْذَهْب اإىل ِدَم�ضَق، فاإذا كاَن يوُم اجُلمعِة، 

َفِقْف عل������ى َدَرِج جاِمِعها الَكبرِي، يف اللَّحَظِة 

التي يَخرُج فيها املُ�َضلُّوَن ِمْن �َضالِة اجُلمَعِة، 

، ِباأعلَى �َضوٍت تَْقِدُر  ِ ْ
ْح ِبهَذيِْن الَبيْتَ������ني ثّم �ضِ

عليِْه، وَكتََبُهما لَُه، وُهَما: 

قاِطَبًة  َقْحطاَن  َبني  َلَدْيَك  اأَْبِلْغ 

)��(
ْت )ِبَزْنِد( اأِبيها �ضاَدُة الَيَمِن َع�ضَّ

��َح��ى َدِع���يُّ ِزي���اٍد َف��ْق��َع َق��ْرَق��َرٍة  اأ���ضْ

 )�3(
-يا للَعجائِب-َيْلُهو ِباْبِن ذي َيَزِن

َب  غ، َفَغ�ضِ أَمَرهُ ابُن ُمَفرِّ �ُضوُل ما ا وَفَعَل الرَّ

ْت نُُفو�ُضُه������م َحِميًَّة  أه������ُل الَيَم������ِن، وامتاَلأ لَُه ا

وَغيًْظ������ا وَدَخلُوا على ُمعاويََة بِن اأبي �ُضفياَن، 

ا َفَعلَُه  وَكلَُّم������وهُ ِباإطالِقِه، َفداَف������َع ُمعاويَُة عمَّ

ٍغ،  َه لَوًما َعنيًف������ا لبِْن ُمَفرِّ )ابْنا ِزي������اٍد( وَوجَّ

َفقاُم������وا ِمن ِعنْ������ِدِه ِغ�ضاًب������ا، وراأى ُمعاويَُة 

ِهْم، وَطيََّب  أَم������َر ِبَردِّ الَغ�َضَب يف ُوُجوِهِهم َفا

َه ِم������ْن �ضاَعِتِه َرُجاًل ِمْن بَني  خاِطَرهم، وَوجَّ

أ�َضٍد، يُق������اُل لَُه )َخْمخ������ام( اإىل َعبَّاٍد، وكتََب  ا

أَ ِباحَلبْ�ِض، َفَيخِرَج  أْن يَب������َدا أَمَرهُ ا لَ�ُه َعْهًدا، وا

أْن يُعِلَم عبَّاًدا ِفيَم  غ ويُْطِلَقُه َقب������َل ا اب������َن ُمَفرِّ

�ُضوُل ما  غ.. َفَفَعَل الرَّ َقِدَم، َفَيغتاَل اب������َن ُمَفرِّ

بَْت اإليِْه  غ، ُقرِّ أُِم������َر ِبِه، ومَلَّ������ا اأطلََق ابَْن ُمَف������رِّ ا

َن ِمْن  بَغلٌَة ِمْن ِبغاِل الَريِد، َفَرِكَبها، ومَلَّا مَتَكَّ

فراُج عنْ������ُه قاَل يَذكُر  َد لَُه الإ أكَّ َظْهِره������ا، وتَا

ذلَك ويُ�ضيُد مِبَوِقِف اخَلليَفِة )ُمعاويَة( الذي 

أَمَر ِباإْطالِقِه:  ا

اإم�����اَرٌة  علْيِك  اٍد  ِلعبَّ ما   ! َع��َد���ْس 

)�4(
َطليُق ِملنَي  حَتْ وهذا  ��ْوِت،  َ جًنَ

ِقي  اأتاِك ِبَخْمخاٍم، فاأجْناِك، فاحْلَ

)��(
َب�ْس علْيِك َطريُق ِباأهِلِك ،ال حُتْ

َدى  ِة الرَّ َلَعْمري لَقْد اأجْناِك ِمْن ُهوَّ

ن�����اِم َوث���ي���ُق اإَم��������اٌم وَح����ْب����ٌل ِل�����الأَ

�َضاأَ�ضُكُر ما اأوَلْيَت ِمْن ُح�ْضِن ِنعَمٍة 

 )��(
وِمْثلي ِب�ُضْكِر امُلْنِعمنَي، َحقيُق

اِبُح يف هذِه  ويف ِختاِم ِرحلَِتنا، َفَم������ِن الرَّ

يِّ جاِنٍب 
املَعَرَك������ِة؟ وَمِن اخلا�رِشُ فيها؟ واإىل اأ

يَِقُف القارىءُ الك������رمي؟ هل يَِقُف اإىل جاِنِب 

لِم والَع�ْض������ِف، الذيَن  ُمرتَِكب������ي الَقْه������ِر والظُّ

أكَرَ،  اْرتََكبُ������وا قبَْل ه������ذِه اجَلرمَيِة،َجرمَي������ًة ا

أفَظَع، اأعني َجرمَيَة َقتِْل ابِْن  وَفَعلُوا خطيئًة ا

بنت َر�ضوِل اهلِل �ضلى اهللُ عليِْه و�ضلم، و�ِضبِْطِه 
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 )
ّ
اِهِر الك������رمي )احُل�َضنِي بِن علي النَِّق������يِّ الطَّ

ًا اأ�ْضحاَب  أْم يَِقُف ُمنا�رشِ الم.. ا عليِْهم�������ا ال�ضَّ

ح�ي  ، فا�ضِ ، النَّاِطِقنَي ِباحَل������قِّ أِي احُل������رِّ ا الرَّ

يَّاِت،  ِللُحرِّ اِلب������نَي  ال�ضَّ كاذيِب،  ِلالأَ املَُروِّج������نَي 

أِي، الذيَن يُْخِر�ضوَن  ا �ضواِت اأهِل الرَّ الكاِبِتنَي لأَ

 . أل�ِضنََة املُتََكلِِّمنَي ِبَكِلَمِة احَلقِّ ا

❁    ❁    ❁

ِ َربِّ العاملنَي.
َّ

أِن احَلْمُد هلِل آِخُر َدعوانا ا وا

الهوام�ش

انظر اأعالم الّزركلي 138/8 نَ�شر دار الِعلم ِللماليني الطبعة 16 ع�ام 2005.   -1
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ي: اأَحُد الر ابُن املَكِّ  -3

وائَل كاملاِء واللنب.  قاُء: ِوع�اٌء ِمْن ِجلِد املَاِعِز ،كاُنوا َيْحَفظوَن ِب�ِه ال�شَّ ال�شِّ  -4

وِل على اأخباِرِه.  �شفهاين ِللُح�شُ واِة الذيَن اعَتَمَدهم اأبو الفرج الأ
ُّ
ي: اأَحُد الر ابُن املَكِّ  -5

ج يف اأغاِنيِه )انظر اأغاين دار �شادر 186/18 (وابُن ُقَتيَبة يف ال�شعراء 360/1. 
َ
 ذلك اأبو الفر

َ
َذَكر  -6

ِر 
ْ

ِبَط ال�شم )اأَ�ِشي��د( ِبَفْتِح الهمَزِة وَك�ش ، �شُ
ُ
َمُة )حممود �شاك��ر( َرِحَمُه اهلل َقها الَعالَّ م التي َحقَّ يف َطَبق��اِت ابِن �َش��الَّ  -7

ُ اأَحٌد على َتْخِطئِة حممود �شاكر. 
نِي، ول َيْجروؤ ال�شِّ

انظر طبقات ابن �شاّلم 686/2.   -8

��اُد، وعبيُد اهلِل اْبنا ِزي��اِد بِن اأبيِه، الذي ا�شَتلَحَقُه ُمعاوَي��ُة بُن اأبي �ُشفَياَن ِبَن�َشِبِه، ف�ش��اَر زياَد ابَن اأبي �ُشفيان،  ُهم��ا َعبَّ  -9

َقِفي، َطبيب العرب املَعروف   اأَمٌة كانْت مَمْلوَكًة ِللح�اِرِث بِن َكَلَدة الثَّ
َ

ة ،وه�ي ِه �ُشَميَّ ا اإىل اأُمِّ َل ذلَك ُيْن�َشُب اإمَّ
ْ
وكاَن قب

ِهما 
ْ
( علي

ٍّ
ُد اهلِل هَو قاِتُل احُل�َشنْيِ )اْبِن َعلي

ْ
ٍد ُيقاُل َلُه )ُعَبيد( كاَن َموىًل عنَد احلارِث بن َكَلَدة، وُعَبي

ْ
و اإىل َعب

ائِف، اأ بالطَّ

الُم، اأو الذي اأَمِر ِبَتْنفيِذ القْتِل ِباإيعاٍز ِمْن َيزيَد بِن ُمعاويَة.  ال�شَّ

َيُتُه ِللَمرَتَبِة  ْت حِلْ
َ
ر لَّ��ْت، اأْي َتاأَخَّ لِّ��ي فهو الثَّاين )وِمن ُهن�ا جاءت َكِلَمُة �شَ ا املُ�شَ مَّ

باِق، اأ ُل يف ال�شِّ وَّ
اِب��ق: ه��َو الأَ 10- ال�شَّ

ال: جانب  اِبِق( وال�شَّ ِل )ال�شَّ وَّ
�ِس الأ

َ
ال( الَفر �ِس الثَّاين ت�اأتي فوَق )�شَ

َ
لِّي( اأَتْت ِمْن َكوِن َفِم الفر انَيِة (وَكِلَمُة )املُ�شَ الثَّ

نَِب وَعْن �ِشَماِلِه.  َلواِن: عن مَيِنِي الذَّ �س، َفُهَما �شَ
َ
َذنَب الَفر

َب، وكاُنوا َي�شَتْخِدُم��وَن الَعبيَد مِلِْثِل هذِه 
َ
َفُتُه ِخراَزُة اجُللوِد )اأْي ِخَياَطُتها (وه��و الذي َي�شَنُع الِقر

ْ
اُز: ال��ذي ِحر

َّ
11- اخَل��ر

ِف. 
َ
احِلر

ًدا َله��م واأ�ْشراُط الِقياَمِة: 
ْ
اٍد َعب ��اد نف�ُشُه، وَبُنو ِعالج: َبْطٌن ِمن َثقي��ف كاَن )ُعَبيُد (َجدُّ َعبَّ 12- عب��د َبن��ي ِعالج: هو عبَّ

َعالماُتها. 
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ُذننَْيِ (.  َ ظاِهِر الأُ ْ
ُذننَْيِ )وُكلُّ ما َيبي�ُس َيكوُن غري غريُة الأُ اء: �شَ 13- �َشكَّ

ت. 
ْ
اٌد ِمن دوِن ِر�شاُه. الهام�ة: املَي د: ا�ْشُم ُغالِم�ِه الذي باَعُه عبَّ

ْ
ْيُت: ِبْعُت. ُبر

َ
14- �َشر

ِه حتى ُيدَرَك  ِ ْ
 كالُب��وِم َيزعُم العرُب اأنَُّه َيخُرُج ِمن راأ�ِس الَقتيِل الذي مل ُيْثاأْر َل��ُه، َيَظلُّ َيْزُقو ُقرَب َقرب

ٌ
��َدى: طائر 15- ال�شَّ

ٌن َقِدمٌي ِبالَبْحرْين ورَد ِذْكرُه يف ال�شعر اجل�اهلي. الَيَم�اَمة: َمنطقة يف اجلزيرة العربّية، هي اليوم يف  ��ر: ِح�شْ َث��اأُرُه. املُ�َشقَّ

ُعوديَّة.  ة من اململكة العربّية ال�شُّ الزاوية اجلنوبّية ال�شرقيَّ

م اجُلُمحي 688/2 واأغاين دار �شادر 190/18.  16- انظر طَبق�ات ُفحول ال�شعراء لبن �شالَّ

ِب اأٌب . املَُغلَغلة: الق�شيدة اأو 
َ
ْخُر بُن َحرب( واجَلدُّ ِعْنَد الَع��ر 17- اب��ن َحرب: َيعني معاوي��ة )واأبوُه اأبو �ُشفيان ا�ْشُمُه �شَ

 .
َ
َخر �شالة التي )َتَتَغلَغُل( اأْي َتْنَتِقُل ِمْن َبَلٍد لآ الرِّ

ِة زياٍد،  َف ُمعاويُة ِباأُُخوَّ َ َ
�شالِم، ويف ِخالَفِة ُمعاوَيَة اع��رت َة( اأُمِّ زي��اٍد قبَل الإ 18- اأب��وَك زاٍن: حي��ُث َزنَى اأبو �ُشفي�ان )ِب�ُشَميَّ

واأحَلَقُه ِبَن�َشِبِه ف�شاَر ُيقال َلُه زياُد بُن اأبي �ُشفيان. 

نَْثى احَلمري، وَوَلُدها )اجَلْح�ُس (وما اأبَعَد الَقراَبَة ما بنَي الِفيِل واجَلْح�ِس !!.  تان: اأُ ّم . الأ لة الدَّ حم: الَقراَبة و�شِ
ّ
19- الر

ِة  َخُر ِمْن َعَمليَّ
ْ

ى َي�ش
َ
20- انظ��ر ال�شع��ر وال�شعراء لبن ُقتيبة / دار املع���ارف مِبِ�شر/ حتقيق اأحمد �شاكر. وال�شاعُر َكَما َت��ر

اأَة.. 
ْ
ِهُم املَر ال�شِتلحاِق ِمْن اأ�شا�ِشها، وَيتَّ

ْدُع يف ه��ذا الَقَدِح.  قُّ وال�شَّ ع��ُب: ال�شَّ وائُل. وال�شَّ بُّ في��ِه ال�شَّ 21- اأْوَدى: َهَل��َك )م��اَت( الَقْع��ُب: الَقَدُح ال��ذي ُت�شَ

داع: النْ�ِشقاق والنِْك�َشار )َيُقوُل: اإذا ماَت ُمعاويُة انَْحَدَر اأْمُرَك، وزاَل وَذلَّ �شلطاُنَك(.  والنْ�شِ

مُّ ِزياٍد َمَعُه كما َتَتعاَمل املَراأُة مَع َحليِلها، فرَتمي ِغطاَء راأ�ِشها يف داِخِل بيِتها، 
22- ُيري��ُد الَق��وَل: اإنَّ اأبا �ُشفياَن مل َتَتعاَمل اأ

ماِن، وَعَدم الَفَزع.  ُعوَر بالأ ُع الِقناِع َيعني ال�شُّ َخِر، وَو�شْ ا َتعاَمال كما لو كانا غريَبنْيِ اأَحُدُهما عِن الآ واإنَّ

23- اأغان�ي دار �شادر 199/18. 

ُد َقوِمِه.  اُب: �شيِّ 24- النَّ

ًبا (.  َحْت ُهنا: اْحِتجاًجا وَغ�شَ ماُح )و�َشبَّ الُب: ال�شيوُف والرِّ مُّ ال�شِّ 25- ال�شُّ

م 687/2 واأغاين دار �شادر 196/18.  26- انظر طبقات ابن �شالَّ

امِلُ العنيُف .   الظَّ
ُّ

ِطي
ْ
ر 27- اجَلالِوزة: جمُع ِجلواٍز وهو ال�شُّ

َكِة اجَلَمِل اإىل جاِنِب 
َ
28- املُن��ذر ب��ن اجلارود: َزعيم قبيلة عبد القي�س يف الَبْحرْيِن، وهَو اأمرٌي َجواٌد ُمَه��اٌب، �شاَرَك يف َمعر

 ماَل 
ٍّ

َطْخ��ر( ث�م َبَلَغُه عْنُه ما �شاءُه َفعَزَلُه، وبعَد وفاِة علي ُه َبعَدئٍذ على )اإ�شْ  بن اأبي طالب (.. ولَّ
َ

ؤِمِن��نَي )علي اأم��رِي املُو

 الِهْنِد، وماَت ُهناَك �شنة61ه�. 
َ
ُه عبيُد اهلِل بُن زياد َثْغر َة.. َفَولَّ ميَّ

ِلَبني اأُ

دّي (وهو ُهنا ُي�شرُي اإىل ِجواِر )ِحَماَيِة (َزعيِمها 
ْ
ها َعب

ْ
�شَبُة اإلي 29- عب��ُد القي�س: قبيلة معروفة كان��ْت َت�شكُن الَبحرْين )والنِّ
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املُْنِذر بُن اجلارود. 

ر: الَكثري.  30- َيذُكُر ِجواَرهم ِب�شوٍء. املَُبذَّ

جارة.  ب املُ�شَتِعّد ِلالإ هِّ
ر: املَُتاأ 31- طبقات ابن �شاّلم 692/2. املُ�َشمِّ

ِة.  ِة القي�ِشيَّ ُر: اأبو القبائل الَعدنانيَّ 32- ُم�شَ

اِم  ُرُه الذي ِبال�شَّ ا نا�شِ مَّ
َة بن عبِد �شم�س، اأ ميَّ

ِل اأب�ي الِعي�ِس بن اأُ 33- َحليُفه��م: يعن��ي نَف�َشُه، ونَذكُر ُهنا اأنَُّه كاَن حليًفا لآ

ِتِه-كما 
َ
ر َكِة ِلُن�شْ

َ
َف��ِر واحَلر ُروا: ُمِنُعوا ِمْن ال�شَّ َة الكثرَية النِْت�ش��ار ِبال�شاِم. اْحُت�شِ َة الَيَمانيَّ فَيعن��ي ِب��ِه الَقبائَل الَقحطانيَّ

عي –َمَنَعهم معاوَيُة وِنظاُمُه .  َيدَّ

ر. 
ْ

يق والُع�ش َكُد: ِكالُهما مِبَعَنى ال�شِّ ْزُل والنَّ 34- الأ

35- ال�شعر وال�شعراء لبن ُقتيبة 361/1. 

ِة حَتْكي ما هَو ِبِه( .  36- انظر ال�شعر وال�شعراء 361/1 )وهِذِه ثالثُة اأبياٍت ِبالفار�شيَّ

37- النَّكال: اأ�َشدُّ الِعقاِب والنِْتقام. 

جاُع.  اأُر واحِلْقُد. اأْقتال: جمُع ِقْتل؛ وهَو املُق�اِتل ال�شُّ ُحول: جمع َذْحل وهو الثَّ ا�س: الِعقاب. الذُّ 38- الَق�شَ

39- اأغاين دار �شادر 195/18. 

ٍة اأ�شَهُره�ا َجَبال  ء َتعي�ُس يف َمنطقٍة َجَبليَّ
ِّ

جبال: جمع جبل؛ وَطي ٍة َمعروفة. الأ ء: اأ�شماُء َقبائَل عربيَّ
ِّ

40- خلم وُجذام وَطي

اأَجاأ و�َشلَمى )اللَّذاِن َيَقعاِن الَيوَم ِبالُقرِب ِمن مدينِة حائل، ِباململكة العربّية ال�شُعوديَّة (. 

�شنَي. 
َ
ئة( وُهنا ُي�ِشرُي اإىل ُحَلفائِه ِمْن اآِل اأبي العي�س الُقر 41- الِع�شاَبُة: اجَلماَعُة )َح�َشَنًة كانْت اأْم �َشيِّ

غاين 196/18.  42- الأ

ب: َيق�ِشُر اجِللَد.  رب ُم�َشذِّ 43- �شَ

ْهباُء: اخَلْمُر.  44- ال�شَّ

الث زائدة.  45-  )اإْن( الت�ي تاأتي بعد )ما( كالَّتي يف البيِت الثَّ

ِة )ِلكلب وذئب (.  ابِق: ِمْن اأوزاِن ُجُموِع الِقلَّ ب: يف البيِت ال�شَّ ُ
46- اأْكُلب واأْذوؤ

47- اأغاين دار �شادر 197/18. 

ا�س.  ابق 209/18. واجَلَم�اهري: اأ�شراف النَّ 48- ال�شَّ

اِن ِمْن َرواِفِد نَْهِر ِدجلَة.  �شفل: نَهراِن ُيَعدَّ على والأ اِبي�اِن الأ 49- الزَّ

َنُه فيها.. 
ْ
 عي

َ
: ا�ْشُمُه ماِلك بن احلارث.. وهو اأمرٌي َمعروٌف ِب�َشجاَعِتِه، وهَو رئي�ُس َقوِمِه.. �َشِهَد الرَيموَك، وَخ�ِشر �شرَتُ 50- الأ

ها عام 37ه� . 
ْ
 َفماَت يف َطريِقِه اإلي

َ
 ِم�شر

ٌّ
ُه علي نَي وغرِيها. ولَّ فِّ  بن اأبي طالب يف �شِ

ّ
م�اِم علي وهَو ِمن اأكرَبِ اأن�شاِر الإ
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جانة: ا�ْشُم اأُمِّ ُعَبيِد اهلِل بن زي�اد. 
ْ
51- ُمر

اِم(  �شيِل )وهَو الذي ُيقاُل َلُه الكدي�س ِعنَدنا ف�ي ِبالِد ال�شَّ  الأَ
ْ

اُن غري : َظرُف َمكاٍن مِبَعَنى ُهناَك. الَكوَدُن: احِل�شَ 52- َث��مَّ

الكابي املُْنَكبُّ على َوْجِهِه. 

53- قاِطَبًة َجميًعا. 

لِّ والَهواِن. ابن ذي َيَزن: َزعيٌم  ُفُه ِبالذُّ ُه ِبِه َمْن ُيراُد َو�شْ 54- ال�شعر وال�شعراء 364/1. َفقع َقرَقرة: نَباٌت َرْخٌو كالفطر ُي�َشبَّ

غ نَف�َشُه ِبِه( .  َه ابُن ُمَفرِّ  )�َشبَّ
ٌّ

مَيايِنٌّ جاِهلي

55- َعَد���س: كلَمُة َزْجٍر ِللِبغاِل، وَجَعَل ال�شاع��ُر ُهَنا كلَمَة )َعَد�س( ا�ْشًما ِللَبغَلِة، ُتَناَدى ِبِه )يا َعَد�س( وكِلَمُة )هذا( ف�ي 

طِر الثَّاين مِبَعَنى الذي )ا�شم مو�شول (.  ال�شَّ

: ل ُتغَلق. 
ْ

56-  ُيريُد )اأَت�ى ِبِك َخْمخام( ل حُتَْب�س

57-  ال�شعر وال�شعراء 364/1. َحقيق: َجدير. 

¥µ
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 كلما تعمق املرء يف البحث يف ال�ضيمياء وتاريخها كلما وجدها �ضاربة يف 

لهي( و)الفن املقد�س(  أنهم اأطلقوا عليها ا�ضم )الفن الإ القدم. فلي�س غريب������اً ا

أو ال�ضفات ال�ضماوية. أو ال�ضناعة ذات اجلذور ا ا

هن������اك ن�س م�رصي قدمي يتحدث عن الربة امل�رصية )ايزي�س Isis(. ويف 
ه������ذا الن�س تك�ضف اإزي�س لبنها )حور�������س( عن اأ�رصار ال�ضيمياء وتخربه كيف 

أنها م�ضت اإىل )حورما نوين(،  �رصار وحتكي ا
امتلك������ت هي نف�ضها على تلك الأ

�ضاعر وباحث �ضوري.باري�ض. 

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁❁

ò

اأ�رسار وخفايا علم ال�سيمياء

)الكيمياء القدمية(

فايز مقد�سي

❁
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ار�س فيه الفن املقد�س  ا�سم املكان ال������ذي يمُ

أو ال�سيمي������اء كما �سبق، وذلك يف �رسية تامة  ا

ن�سان اأن يدخل )ولنالحظ  وحيث ال يحق لالإ

هنا وج������ود جذر /حرم/ وحم������رم/ يف ا�سم 

املكان(. هن������اك اأب�رس اأح������د املالئكة الربة 

ايزي�س فاأعجبته فراودها على نف�سها ولكنها 

ت�سرتط عليه اأن يطلعها على اأ�رسار ال�سيمياء 

نه ال يحق له  قبل اأن تهبه ج�سدها فيمتنع الأ

عظ������م. يف اليوم التايل ياأتي  اإف�س������اء ال�رس االأ

م������الك اأخر وي������راود الربة فتطل������ب منه اأن 

أ�������رسار ال�سيمياء فريف�س بدوره  يك�سف لها ا

ولكنها تغري������ه مبفاتنها فري�سخ ويك�سف لها 

عظم.  عن ال�رس االأ

ويحكي )زو�سيم امل�رسي Zosim(، وهو 
�سيميائي عا�س يف القرن الثالث بعد امليالد 

وىل حيث  يف م�رس العليا، حكاية م�سابهة لالأ

أو الفن املقد�س هو فن  يقول اإن ال�سيمي������اء ا

علمت������ه املالئكة للب�رس ذلك بع������د اأن وقعت 

املالئكة يف هوى بنات النا�س. وهي حكايات 

�سول  ت������دل على اعتق������اد ال�سيميائي������ن باالأ

ال�سماوية لعلمهم. وبع�س الن�سو�س القدية 

يجعل ال�سيمياء هي اأ�سل �سجرة املعرفة التي 

ن�س������ان فلما اأكل منها  كان������ت حمرمة على االإ

ر�س وفقد اجلن������ة وال�سيمياء  �سق������ط اإىل االأ

تكون على ه������ذا النحو حماول������ة للعودة اإىل 

ن�سان خالداً. حالة اجلنة واإىل جعل االإ

)ويرمز لذل������ك يف ال�ضناعة ال�ضيميائية 

بتحويل املعدن اخل�ضي�������ض اإىل ذهب(. وكما 

كتب )روجيه باك������ون Bacon القرن الثالث 

أ�ضه������ر من عم������ل وكتب  ع�������رش وهو اأح������د ا

جنليزي������ة عن ال�ضيمي������اء( فقال ما معناه  بالإ

اأن اأعلى قمة ميكن للفن )والفن هنا مبعنى 

ال�ضناعة والعم������ل يف املخر( اأن ي�ضل اإليها 

مبعونة كل ما يف الطبيعة من قوى هي اإطالة 

ن�ضان. حياة الإ

من الع�ض������ري ا�ضتخال�������ض تعريف حمدد 

ووا�ضح لل�ضيمياء ح�ضب التعريفات املختلفة. 

اللغة ال�ضيميائية كم������ا �ضبق معقدة ومبهمة 

لغاز واأقرب اإىل لغة املت�ضوفة  أ�ضبه بلغ������ة الأ ا

الكب������ار. وكما تذك������ر الن�ضو�������ض فغوام�ض 

أ�������رشار ه������ذا العل������م ل ميك������ن اأن تُعلم اإّل  وا

بعبارات غام�ضة. يف الف�ضل23 من املقدمة 

يع������رف ابن خل������دون علم الكيمي������اء القدمي 

بقوله:

»هو عل������م ينظر يف املادة الت������ي يتم بها 

كون الذهب والف�ضة بال�ضناعة« )اأّي حتويل 

املعدن الرخي�������ض اإىل ذهب(. وي�رشح العمل 

املخري ال������ذي يو�ّضل اإىل ذل������ك فيقول اإن 

جماع������ة الكيمي������اء القدمي������ة« يت�ضفح������ون 

املكونات كلها بع������د معرفة اأمزجتها وقواها 

لعله������م يعرثون عل������ى امل������ادة امل�ضتعدة لذلك 

عمال الت������ي تخرج بها  )..( »ث������م ي�������رشح الأ
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ج�ضام  امل������ادة من القوة اإىل الفعل مثل حل الأ

اإىل اأجزائها الطبيعي������ة بالت�ضعيد والتقطري 

وجتمي������د الذائب منه������ا بالتكلي�ض« وي�ضيف 

أنه يخرج  اب������ن خلدون قائ������اًل: »ويف زعمهم ا

بهذه ال�ضناعات كلها ج�ضم طبيعي ي�ضمونه 

أنه يُلقى منه على اجل�ضم املعدين  ك�ض������ري وا الإ

أو الف�ضة  امل�ضتع������د لقبول �ض������ورة الذه������ب ا

ألغزوا يف  ك�ضري اإذا ا )..( ويكنون عن ذلك الإ

ا�ضطالحهم بالروح وعن اجل�ضم الذي يُلقى 

ك�ضري باجل�ضد«. عليه الإ

وروبي������ة تتحدث،  وبع�������ض امل�ض������ادر الأ

�ضافة اإىل جابر بن حيان، وبكالم غام�ض  بالإ

ع������ن �ضيميائ������ي اأخ������ر تتداخ������ل يف حكايته 

اخلراف������ة بالواق������ع ه������و خالد كم������ا ت�ضميه 

موي  مري الأ امل�ضادر الالتيني������ة ويقال اإنه الأ

خال������د بن يزيد بينما ي�ض������ك ابن خلدون يف 

م������ر ويعتقد اأن املق�ض������ود هو خالد اآخر.  الأ

أنه در�ض  ويُحك������ى عموماً ع������ن خالد ه������ذا ا

اأ�رشار ال�ضيمياء على يد راهب �ضوري تدعوه 

خري  الن�ضو�ض با�ضم )مريانو�ض( واأن هذا الأ

كر وفن حتويل  لقن خال������داً �ضنعة العمل الأ

املع������ادن اإىل ذه������ب. ولقد ذك������ر ابن العدمي 

خلالد ع������دداً من املوؤلفات يف علم ال�ضيمياء 

مو�ضوعة �ضعراً وقال اإن كتاب خالد املو�ضوم 

بكت������اب احلكمة ه������و عمله الرئي�ض������ي واإنه 

يحتوي على2500 بيتاً من ال�ضعر الغام�ض.

ول تن�������ض امل�ض������ادر القدمية اب������ن �ضينا 

ئم������ة الكبار يف جمال  فتعت������ره كواحد من الأ

ال�ضنعة وتن�ضب اإلي������ه هذا الكالم عن اللغة 

ال�ضيميائية: »مل اأ�رشح علمنا على نحو وا�ضح 

أ�ضاليب  نني لو فعلت ذلك وبينت ا ومتما�ضك لأ

العمل لكل اأ�ضح������اب النيات ال�ضيئة ا�ضتغلوا 

مر لياأتوا مبا هو منكر. الأ

اال�ضم

أو  ثمة من يجعل كلمة كيمياء اأو خيمياء ا

�ضيمياء من ا�ضم ال�ضم�ض يف اللغات امل�رشقية 

القدمي������ة �ضم�ض حيث اأن مفه������وم الكيمياء 

مرتبط بال�ضم�ض ارتباطاً وثيقاً. وال�ضم�ض هي 

جناز ال�ضيميائي  رمز اأعلى مراحل حتقيق الإ

أو اإك�ضري احلياة.  ك������ر اأّي حجر الفال�ضفة ا الأ

والن�������ض ال�ضيميائ������ي ال�ضهري بل������وح الزمرد 

والذي يُن�ض������ب اإىل هرم�������ض املثلث احلكمة 

أ�ضا�ض العمل الكيميائي القدمي ينتهي  ويعتر ا

بعبارة ذات دللة هي )اأفعال ال�ضم�ض(.

أنه هن������اك من يجع������ل الكلمة من  عل������ى ا

اأ�ضل يون������اين: )كيمي������ا Kimia( التي تدل 

يف اأ�ضله������ا على الحت������اد والن�ضهار وهما 

أ�ضا�ضيان فيما يخ�ض العمليات الكيميائية.  ا

ول نع������دم من يج������د اأ�ضل الكلم������ة يف اللغة 

أّي  امل�رشية القدمي������ة ويف كلم������ة )كيميت( ا

ر�������ض ال�ضوداء. وكيميت هو ا�ضم م�رش يف  الأ

الن�ضو�ض القدمية. اإمن������ا ومهما يكن اأ�ضل 
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ال�ض������م فالثاب������ت اأن الكلم������ة دخلت اإىل 

اللغ������ة الالتينية يف القرون الو�ضطى عن 

طريق العربية )خيمي������ا( ف�ضارت تُلفظ 

 Alchime أو مع ال التعريف اخليمياء ا

ول ت������زال لتدل عل������ى الكيمياء القدمية 

فق������ط. اإمنا ويف احلقيق������ة، لي�ض هناك 

ما مينع، وه������ذا راأى �ضخ�ضي، اأن يكون 

اأ�ضل الكلمة م������ن لفظة )�ضام( الكنعانية 

عايل. وال�ضيمياء  أو الأ التي تعني ال�ضماء ا

أب�ضط تعريف لها هي الفن  القدمي������ة يف ا

ال�ضم������اوي املقد�ض اأو �ضنع������ة التوق اإىل 

أ�ضط������ورة قدمية تفيد  النج������وم. وهناك ا

ن�ضان وحده من بني كل املخلوقات  اأن الإ

أ�ضه ونظر اإىل النجوم واإىل ال�ضماء  رفع را

أ�ضا�ضيان.  اللذين هما رمزان �ضيميائيان ا

أو  اأما احلكاية ال�ضائعة ع������ن ن�ضوء علم ا

أو الكيمي������اء القدمية فتقول  ف������ن ال�ضيمياء ا

اإن اأ�ضولها تع������ود اإىل كتابات هرم�ض املثلث 

أو العظمة وه������ي ن�ضو�ض جمهولة  احلكم������ة ا

املوؤلف وتُن�ضب اإىل هرم�ض. ون�ض لوح الزمرد 

املن�ضوب اإىل هرم�������ض ُعرث عليه مرتجماً اإىل 

الالتينية وتبني فيما بعد اأن الن�ض الالتيني 

مرتجم عن ن�ض مدون بالعربية بدوره منقول 

عن ن�ض اأقدم مفقود وقد �ضاع مع جمموعة 

ا�ض������م هرم�ض و�ضار  الن�ضو�������ض الهرم�ضية 

مبثاب������ة نبي الكيمي������اء القدمية التي هدفت 

من حي������ث الظاه������ر اإىل ا�ضتخال�ض الذهب 

من املعادن الرخي�ضة. وقبل امل�ضي قدماً يف 

ا�ضتعرا�ض تاريخ ال�ضيمياء لبد من التوقف 

عند هرم�������ض واإلقاء ال�ضوء على الت�ضورات 

الهرم�ضي������ة وك�ضف اجلان������ب الغام�ض منها 

حيث اأن كلمة هرم�ضية باتت تدل يف اللغات 

وروبية على كل علم غام�ض وخفي وتعادل  الأ

كلمة باطنية العربية.

هرم�س والن�ضو�س الهرم�ضية

جمموعة الن�ضو�ض الهرم�ضية ُعرث عليها 

يف اأوروبة يف الق������رون الو�ضطى ف�ضاعت يف 

أو�ضاط الفل�ضف������ات الباطنية واخلفية و�ضاع  ا

معه������ا ا�ض������م هرم�������ض. ولق������د اأ�ضحت هذه 
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الكتابات فيما بعد مبثابة »الكتاب املقد�ض« 

أو الكيمياء القدمية.  للعامل������ني يف ال�ضيمياء ا

لذلك من ال�ضعب درا�ضة ال�ضيمياء وتق�ضي 

أ�������رشار وك�ضف جوانبها اخلفية  ما فيها من ا

دون التوقف عند �ضخ�ضية وتعاليم هرم�ض. 

وينبغ������ي التنوي������ه اأن ه������ذه الن�ضو�ض التي 

تُن�ض������ب اإىل هرم�ض تُن�ض������ب يف الوقت نف�ضه 

ويف اأ�ضولها القدمي������ة اإىل اإله م�رشي قدمي 

أنه  يدعى )توت( الذي يتماثل مع هرم�ض يف ا

وب������دوره اإله طب واإل������ه كتابة وهو الذي علم 

 
)1(

الب�رش الكتابة والعل������وم والبناء /الهند�ضة.

وي�ضمى هرم�ض يف بع�ض الن�ضو�ض القدمية 

أو النبي اإدري�������ض. وال�ضهر�ضتاين  )اإدري�������ض( ا

يف كتابه )امللل والنح������ل( ي�رشد اأقوالً كثرية 

وين�ضبها اإىل هرم�ض وي�ضميه هرم�ض العظيم 

أثاره املر�ضي������ة اأقوال������ه واأفعاله  املحم������ودة ا

نبياء الكبار ويقال اإنه هو  والذي يُعد من الأ

اإدري�ض النب������ي عليه ال�ضالم وهو الذي و�ضع 

أ�ضماء الروج ال�ضّيارة ورتبها يف بيوتها. ومن  ا

أه������م الن�ضو�ض الهرم�ضي������ة ن�ض ي�ضمى لوح  ا

أ�������رشار وفل�ضفة ال�ضيمياء.  الزمرد وفيه كل ا

واإىل القارئ ترجمته احلرفية.

Tabula Smaragdina

.Hermès Trismégiste

احلق، احلق. ما هو عني اليقني والريب فيه

اأن كل ما هو حتت مياثل ما هو فوق.

وكل ما هو فوق مياثل ما هو حتت.

لكي تتم املعجزات ب�ضيء واحد.

نبياء تنبثق عن الواحد كما اأن كل االأ

من فكر الواحد بالتماثل.

قد انبثقْت عن �ضيء واحد ال�رضيك له

اأبوه ال�ضماء واأمه القمر.

الريح حملته يف بطنها

ر�س اأر�ضعته. واالأ

ر�س عن النار، واللطيف عن الغليظ ف�ضل االأ

يف توؤدة وحذر.

ر�س نحو ال�ضماء، ي�ضعد من االأ

ر�س. ثم يعاود النزول اإىل االأ

على  على منوال كهذا يتلقى جربوت اأحداث االأ

دنى. واالأ

هكذا �ضوف تك�ضب جمد العامل اأجمعه

وكل ظالم ينزاح عنك.

اإنه جربوت القوى باأجمعها الذي يهيمن

�ضياء  �ضياء اللطيفة ويلج كل االأ على كل االأ

ال�ضلبة.

هكذا ن�ضاأ العامل ال�ضغري على مثال العامل 

الكبري.

من هذا الواقع وعلى هذا النحو تتحقق روائع 

التماثل.

ولذلك دعوين /هرم�س املثلث العظمة/

نني اأم�ضكت باأطراف حكمة العامل الثالثة. الأ

كامل ما قد قلته عن فعل ال�ضم�س.
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هذا هو ن�ض »لوح الزمرد« الذي يُن�ضب 

اإىل /هرم�ض/، وال������ذي اعتره ال�ضيميائيون 

مبثاب������ة منهاج عمل وقان������ون اإميان وقاعدة 

العمل.

اإذا در�ضن������ا عب������ارات الن�������ض الغام�ضة 

فاإنن������ا نالحظ اأن فكرة التماثل بني العنا�رش 

كر /الكون  �ضا�ضي������ة. العامل الأ هي الفكرة الأ

Macrocosme./ »مياث������ل �ض������ورة العامل 
ن�ض������ان Microcosme/. كل  �ضغر /الإ الأ

م������ا هو مادي /حتت/ مياثل ما هو روحي /

فوق/. كل ما هو اأر�ضي /حتت/ مياثل ما هو 

�ضماوي /ف������وق/. وكل ما هو مادي /حتت/ 

أّي، ميكن  ميكن اأن يتحول اإىل روحي /فوق/. ا

التحول من املادي /املعدن اخل�ضي�ض، �ضورة 

لهي /املعدن النادر/ الذهب،  الظالم، اإىل الإ

أ  �ض������ورة ال�ضم�������ض. والتحول هذا ه������و املبدا

�ضا�ض������ي الذي يقوم علي������ه »الفن املقد�ض«  الأ

أو الكيمياء القدمية. ولذلك  أّي، ال�ضيمياء، ا ا

فكل �ضيميائ������ي كان يعتر نف�ضه ابناً لهرم�ض 

املثلث العظمة اأو احلكمة. 

أو »املثلث  يُلقب هرم�ض ب�»املثلث العظمة« ا

أنه، وح�ضب املرويات، قد عا�ض  احلكمة«. ذلك ا

ثالث م������رات يف اأزمنة خمتلفة ومتتالية. ثم، 

خرية، يتذكر حياتيه ال�ضابقتني  ويف حياته الأ

مما يك�ضبه معرفة مثلثة. وهكذا يكون هرم�ض 

أ�ض�ض علم  وىل هو ال������ذي و�ضع ا يف حياته الأ

ن�ضان  ف������الك والنجوم وو�ّضح عالق������ة الإ الأ

بالكون. اأما هرم�������ض يف حياته الثانية فقد 

أ�ض�ض مدينة بابل و�رشح قواعد الطب  و�ض������ع ا

خري ويف  واحلكمة والفل�ضفة. واأما هرم�ض الأ

حياته الثالثة، وبعد تذكره خلرات ومعارف 

أ�ض�ض علوم  وىل والثانية، فقد و�ضع ا حياته الأ

ال�ضيمياء والكيمياء القدمية التي تقود وعن 

كر  جناز الأ طريق لوح الزمرد اإىل حتقيق الإ

أو وبلغة جابر  للح�ضول على حجر الفال�ضفة ا

ب������ن حيان عل������ى اك�ضري احلي������اة الذي يطيل 

احلي������اة و يحّول املع������ادن اإىل ذهب. لذلك، 

وكم������ا �ضبق ، فكبار الفال�ضف������ة ال�ضيميائيني 

أبناء لهرم�ض. أنف�ضهم ا يعترون ا

هن������اك يف كتابات »هرم�������ض« بحث عن 

أنها  ق������وى خفية ه������ي القوى الت������ي يُفرت�ض ا

 الكون. وهي يف اآن واحد �رش اجنذاب 
ّ

تُ�ض������ري

�ضياء  �ضياء اإىل بع�ضها البع�ض و�رش تاأثري الأ
الأ

ببع�ضها البع�ض كم������ا يحدث حني توؤثر قوة 

أو ال�ضم�������ض( يف حركة  فاعل������ة )الكواك������ب ا

على.  واجتاه النباتات فتجعلها تنمو نحو الأ

وته������دف الهرم�ضي������ة اإىل اكت�ضاف تلك القوة 

اخلالقة الفاعلة يف الكون. وهذا الكت�ضاف 

عند »هرم�ض« يحدث بالك�ضف الروحي ولي�ض 

بالتاأمل الفل�ضفي.

يف بع�������ض الن�ضو�������ض الهرم�ضي������ة يبني 

أو كات������ب الن�ض، كيف يظهر له،  »هرم�ض«، ا
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وه������و يف حالة ا�ضتغ������راق عميقة، �رشب من 

احل�ضور الطاغي على حني غرة ويقدم نف�ضه 

على«.  أو »الفكر الأ أنه »القوة املطلقة« ا على ا

ثم ي�ضاأل »هرم�ض« عما يطمح اإليه؟. فيجيب 

�ضياء  أريد اأن اأكتب علم الأ »هرم�ض« قائاًل: »ا

املوج������ودة. اأن اأدرك حقيق������ة طبيعتها حتى 

اأدرك اهلل.« فتجيبه »القوة املطلقة«: »فلتكن 

رغبتك هذه را�ضخة و�ض������وف اأعطيك العلم 

الذي تطمح اإليه«.

يف ن�ضو�ض اأخ������رى جند »هرم�ض« يلقي 

أو اإىل اأحد مريديه قائاًل:  باملعرف������ة اإىل ابنه ا

»ع�������ض يف العزلة و�ضوف تفهم. كّن تواقاً اإىل 

املعرفة و�ضوف تك�ضف لك عن نف�ضها. انعتق 

من �ضيط������رة حوا�ضك اجل�ضدية و�ضوف حتل 

لولهة..«. فيك الأ

وعندم������ا ينفذ ابن »هرم�������ض« اأو مريده 

ما ُطلب منه ي�ض������ل اإىل الوجد ويعلن باأعلى 

ر�ض ويف  �ضوته: »اإين كائن يف ال�ضماء ويف الأ

ثري. اإين موجود يف احليوان ويف  املاء ويف الأ

النبات ويف الرحم قبل الرحم وبعد الرحم. 

  
)2(

اإنني كائن يف كل مكان.!«.

 اأ�ضجار ال�ضيمياء.

هناك يف فن ال�ضيمياء واأولً ويف الفردو�ض 

)اأي الطبيع������ة وقد م�ضه������ا احلجر الفل�ضفي 

أو اإىل جن������ة( ال�ضجرة  فتحول������ت اإىل ذه������ب ا

الكوني������ة وهي تنت�ضب كعمود لت�ضند ال�ضماء 

ر�ض. به������ذه ال�ضورة تبدو  وجذوره������ا يف الأ

ال�ضجرة الكونية وكاأنها رمزياً ج�رش التوا�ضل 

عل������ى )ال�ضماء( وما هو يف  بني ما هو يف الأ

ر�ض(. وه������ي بفروعها املمتدة  �ضف������ل )الأ الأ

ن�ضان اإىل ال�ضماء  نحو ال�ضماء متثل ت������وق الإ

أنها تتجه  �رشار العليا كم������ا ا واإىل معرف������ة الأ

نح������و النور )ال�ضم�ض( لت�ضبح �ضجرة املعرفة 

�������رشاق( ومن ثم ت�ضح������ي �ضجرة احلياة  )الإ

الت������ي متث������ل الهارمونيا املكتمل������ة. وثمارها 

ترم������ز اإىل املراح������ل الروحي������ة مثل احلكمة 

واحلب واحلقيقة واجلم������ال. ومن ياأكل من 

ثماره������ا يح�ضل على اخلل������ود. هناك اأي�ضاً 

�ضجار ال�ضيميائية ال�ضجرة التي ت�ضمى  بني الأ

ال�ضجرة املزدوجة. ومل������ا كان التعدد والتنوع 

يف الفل�ضف������ات الباطنية �ضف������ة العامل املادي 

ف������اإن ه������ذه ال�ضجرة جت�ضد ذل������ك التنوع يف 

مظاهر العامل اخل������ارج يف اأ�ضوله عن وحدة 

ول.  أ الأ بدئية ت�ضمى يف علم ال�ضيمياء باملبدا

ن�ضان الذي يجاه������د روحياً )ال�ضيميائي  والإ

على �ضبيل املثال( يك������ون مبقدوره اأن يجمع 

ويّوحد ويدمج يف ذاته كل العنا�رش املتعددة 

واملتنوع������ة واملتناق�ض������ة لي�ض������ل اإىل حال������ة 

كر  الن�ضجام املوجودة يف �ض������ورة الكون الأ

حيث كل �ض������يء متنا�ضق ومنتظ������م ومتوازن 

ومتناغم كما يف املقطوعة املو�ضيقية وترتيب 

رقام. اإنها �ضورة الذهب الذي يطمح اإليه 
الأ
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ال�ضيميائي. وال�ضبيل اإىل هذا التناغم الكوين 

هو امليزان الذي يح������د الثقل والن�ضب حتى 

تكون متوازنة و مت�ضاوية. لذلك فالن�ضو�ض 

ال�ضيميائية متثل الطبيع������ة دائماً ويف يدها 

امليزان ال������ذي هو مقيا�ض الق������وى الكونية. 

ونالح������ظ اأن كلمة مي������زان mizan دخلت 

الالتينية عن طريق العربية حيث اإن امليزان 

ا�ض������م كت������اب �ضيميائي يُن�ض������ب اإىل جابر بن 

حّيان وفيه يتحدث عن �رشورة معرفة ن�ضب 

حداث  كل عن�رش يُ�ض������اف اإىل عن�رش اآخر لأ

الت������وازن بني القوى املادي������ة فال ينتق�ض من 

العن�رش اإّل ما ه������و �رشوري ول يُ�ضاف اإليه 

�ضوى م������ا هو لبد منه لتحقي������ق التوازن يف 

الرتكيب اجلديد الذي ين�ضاأ عن املزج.

أ�ضج������ار هي نظرة  احلديق������ة التي فيها ا

ال�ضيميائ������ي اإىل الطبيعة امل�ضغ������رة كما اأن 

ن�ضان هو املون امل�ضغ������ر. وعلم ال�ضيمياء  الإ

أ�ضلفن������ا يع������ر ع������ن نف�ض������ه بال�ض������ور  كم������ا ا

ن  وال�ضتعارات اأكرث مم������ا يفعل بالكلمات لأ

ال�ضيميائ������ي يحاول فهم لغة ال�ضور كما هي 

يف الكون والطبيعة وي�ضتخل�ض منها ما فيها 

م�ضاك  م������ن اإ�ضارات. اإن������ه يُجهد نف�ض������ه لالإ

رقام  ب�������رش التبادل املوجود بني ال�ض������ور والأ

لوان والكواك������ب والوحو�ض  �ض������وات والأ والأ

والعنا�������رش واملعادن. الطبيع������ة بالن�ضبة اإىل 

ال�ضيميائ������ي هي كتاب التحولت التي يجهد 

لتحقيقها )يف املعدن( املوت، الولدة، النمو، 

املوت وال������ولدة املتجددة هك������ذا دواليك.. 

احلب يتحول اإىل مطر واملطر ي�ضقي الرتاب 

أو يتجمد وي�ضحي ثلجاً يتحول اإىل  ثم يتبخر ا

ماء. الظل يتحول اإىل نور. املاء يطفئ النار. 

النار تاأكل احلطب. امل������اء ي�ضعد اإىل الهواء 

ر�ض. حت������ول دائم وم�ضتمر  ثم يع������ود اإىل الأ

يحاول ال�ضيميائي اإخ�ض������اع املعدن له حتى 

أّي احلالة العليا.  يحول������ه رمزياً اإىل ذه������ب ا

تل������ك هي النظرة ال�ضيميائي������ة اإىل الطبيعة. 

الواحد كل والكل واح������د. وكُل له ما مياثله 

يف الكون. ولعل هذا هو معنى العبارات التي 

ترد يف اأحد الن�ضو�ض الهرم�ضية حيث يقول 

أبو ال�ضيمياء: )هرم�ض( ا

ر�ض، يف الهواء  »اإين يف ال�ضم������اء، يف الأ

ويف املاء. يف الوحو�������ض ويف النبات. فادمج 

يف نف�ضك كل العنا�رش الكونية النار والهواء، 

اجلاف والرطب، وتخّي������ل اأنك يف اآن واحد 

ر�ض وفوق البحار ويف  يف كل مكان. على الأ

ال�ضماء«.

�ضج������ار ال�ضيميائية فاإنا  اإذا عدنا اإىل الأ

أنف�ضهم وبلغتهم امللغزة  نرى اأن ال�ضيميائيني ا

يقولون اإن اأول عملي������ة �ضيميائية تهدف يف 

أو ما  �ضغر ا ول الأ بدايتها اإىل اإجناز العمل الأ

أو �ضجرة القمر.  ي�ضمى بال�ضجرة القمري������ة ا

�ضغر اأو من �ضج������رة القمر  وم������ن العم������ل الأ
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بي�ض الذي يحول املعدن  ن�ضل اإىل احلجر الأ

اخل�ضي�������ض اإىل ف�ضة. العملي������ة الثانية تنجز 

ما ي�ضم������ى بال�ضجرة ال�ضم�ضي������ة التي تعطي 

رجواين العقيقي الذي  احلجر الفل�ضف������ي الأ

يحّول املعدن اإىل ذهب. املزيج احلا�ضل اأولً 

أ�ضود اللون )رمز اخلروج من ظلمات  يك������ون ا

أبي�ض )رمز  التنوير والتطهر( ثم يتحول اإىل ا

بريق الذي تتم فيه  البعث والقيام������ة( اأما الإ

حتولت املعدن ه������ذه يف طريقه اإىل الذهب 

فاإن������ه ي�ضمى احلديقة. وهك������ذا نكون دائماً 

يف قلب الطبيع������ة حيث اأخرياً يتم ما ي�ضمى 

بالعر�������ض ال�ضيميائي. وهناك ر�ضم �ضيميائي 

يعود اإىل القرن 16م. ميثل هذا العر�ض حيث 

أة )ملك وملكة( عاريني يف  نرى رجاًل وام������را

حالة جماع جن�ضي يف خ�ضم املحيط واملياه 

وىل. وهم������ا يرمزان اإىل احت������اد املبداأين  الأ

أّي املذك������ر واملوؤن������ث )الرج������ل  �ضا�ضي������ني ا الأ

أة( وحتت الر�ضم كلمات �ضعرية تو�ضح  وامل������را

معنى هذا اجلماع اجلن�ضي وكيف تتحد من 

خالله املتناق�ضات وتندمج يف واحد.

رمز التنني.

يُ�ضّور التن������ني يف الكتاب������ات الهرم�ضية 

الكيمائي������ة القدمية، وهو م������الك الكيمياء 

كل  يف  وبالت������ايل  املع������ادن،  وكل  القدمي������ة 

أنه يحيا يف اأح�ضاء  الفل�ضفات الباطنية على ا

ر�������ض ويقذف النار )ق������وة �ضهر املعادن(  الأ

من فم������ه وله اأجنحة يطري به������ا يف الف�ضاء 

فعى. وهو  وج�ضده مغطى باحلرا�ض������ف كالأ

يخرج اأي�ضاً من اأعماق املحيط فيكون بذلك 

ربعة املاء والهواء والنار  قد ج�ضد العنا�رش الأ

والرتاب وقد ُجمع������ت يف كائن واحد خميف 

ه������و التنني ال������ذي جتتمع في������ه املتعار�ضات 

�ضا�ضي������ة: النور والظالم. البناء واخلراب.  الأ

املذك������ر واملوؤنث اجلف������اف واملاء. وهو بذلك 

وىل والبدائية  يرمز اإىل الطاقة الكوني������ة الأ

للع������امل املادي الت������ي ميك������ن اأن تُ�ضتخدم يف 

اأعمال حميدة اأو غري حميدة.

م������ع الزم������ن �ض������ار التن������ني رم������ز القوة 

احلار�ضة. فهو يف الت�ضورات القدمية حار�ض 

�������رشار وحار�ض الكن������ز )املعرفة(. ثم ومع  الأ

ظهور الديانات اأ�ضحى حار�ض العذراء )رمز 

�ضلية اأي  ول اأو حال������ة املع������دن الأ النق������اء الأ

الذهب قبل حالة ال�ضقوط وهي احلالة التي 

تطمح علوم ال�ضيمياء اإىل ا�ضتعادتها( ويجب 

الق�ضاء عليه لتحرير تلك العذراء. )وهو ما 

يفعله مار جرج�������ض وقبله بكثري البعل(. اأما 

يف عل������م النف�ض فقد اأم�ض������ى رمز الال�ضعور 

ن�ضانية. اإنه  واملناطق اخلفية م������ن النف�ض الإ

الوح�ض اجلامح املوج������ود يف اأعماق كلٍّ منا 

نا العلية. والذي تقمعه الأ

أ�ضطورة »قدمو�������ض« اإ�ضارات  هن������اك يف ا

�ضيميائية ذات دللة ميكن للباحث املتفح�ض 
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اأن ي�ضتخل�ضه������ا على نح������و خا�ض يف الق�ضم 

�ضطورة اأو احلكاي������ة املكر�ض لزفاف  م������ن الأ

قدمو�ض وعرو�ضه »هارمونيا« ابنة »افروديت« 

)ولنالحظ دللة ا�ضم هارمونيا(. وهذا العر�ض 

وكم������ا تقول احلكاية، هو اأول عر�ض حت�رشه 

له������ة الذين يجل�ضون عل������ى 12 عر�ضاً من  الآ

ذه������ب يف ق�رش قدمو�������ض يف مدينة »طيبة« 

)ولنالحظ اأي�ضاً رمزية الرقم12(.

يف ه������ذا الزفاف غري الع������ادي واحلافل 

لهي يف  �رشار حي������ث يتعاي�ض الب�رشي والإ بالأ

ان�ضجام تام وحيث يتم تقدمي هدايا العر�ض 

للعرو�ض »هارموني������ا« فرنى اأمها »اأفروديت« 

له »زو�ض«  تقدم لها عقداً من الذهب كان الإ

أوروب������ة« )�ضقيقة قدمو�ض(  ق������د اأهداه اإىل »ا

بع������د اأن خطفه������ا وتزوجه������ا. والعقد هذا 

ي�ضف������ي على من يحمله جمالً ل يُقاوم. اأما 

أثينا« فتق������دم للعرو�ض رداًء من�ضوجاً  الربة »ا

بخي������وط من ذهب مما ي�ضفي على العرو�ض 

مالمح اإلهية. اأما »هرم�ض« فيهدي للعرو�ض 

قيثارة ت�ضدر عنها مو�ضيقى رائعة. وملا ياأتي 

دور العري�������ض »قدمو�ض« فاإنه يهدي لعرو�ضه 

ف�ضتاناً بهي������اً. كما اأن الرب������ة »الكرتا« تقوم 

أ�������رشار الربة  بتعلي������م »هارموني������ا« طقو�ض وا

الك������رى. بينما يع������د اإله الزراع������ة »دميرت« 

أنا�ضيد  العرو�ض مبو�ضم وافر. اأما مو�ضيقى وا

العر�ض فيتكفل به������ا »ابولون« بنف�ضه من�ضداً 

حل������ان اجلميلة على قيثارت������ه. وطبعاً ل  الأ

يخفى ما يف هذا الو�ضف للعر�ض وللهدايا من 

اإ�ض������ارات �ضيميائية فكاأنه العر�ض ال�ضيميائي 

ال�ضه������ري الذي ت�ضفه الكتاب������ات ال�ضيميائية 

.
)3(

القدمية

حجر الفال�ضفة اأو اإك�ضري احلياة:

يف احلقيق������ة، واإذا م������ا جتاوزنا الفكرة 

أنها فن احل�ضول  ال�ضائع������ة عن ال�ضيمياء يف ا

على الذه������ب، فاإننا نالحظ اأن ال�ضيميائيني 

الكبار يف التاريخ قد ق�ضدوا اأمراً خمتلفاً من 

عملية حتويل املع������ادن اخل�ضي�ضة اإىل ذهب. 

حيان �ضوى عملية  والعملية مل تكن يف اأكرث الأ

ن�ضان  رمزية حيث كان املعدن عندهم هو الإ

وقد رموا من حتوي������ل هذا املعدن اإىل ذهب 

ن�ضان اأو حترير الطاقة اخلفية  اإىل حترير الإ

املوجودة الكامنة فيه وتخلي�ضه من العوائق 

وال�ضوائ������ب ودفع������ه اإىل اكت�ضاف كل جماهل 

أبدياً  نف�ض������ه يف م�ضريته الدوؤوب������ة لي�ضحي ا

لهية. وهذه هي الفكرة  م�ضتعيداً اأ�ضول������ه الإ

عمال  �ضاطري والأ التي نعرث عليها يف اأكرث الأ

دبية الكرى منذ ملحمة جلجام�ض وحتى  الأ

اليوم وهي اأي�ضاً �ضلب املفهوم الديني القائل 

ن�ضان على �ضورته ومثاله قبل  اإن اهلل خلق الإ

اأن حت������دث ال�ضقطة. ولذلك ن������رى اأن �ضعار 

ال�ضيميائي������ني كان دائم������اً يتلخ�������ض يف بذل 

اجلهد. وهو جهد تلخ�ضه العبارة الالتينية 

القائلة:
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 Leg; leg; releg. Ora. Labora«

.»et invenies
ما ترجمته اإىل العربية:

أ ثم عاود القراءة، اعمل  أ، اقرا أ، اقرا »اقرا

و�ضوف جتد«.

وما �ضوف يج������ده ال�ضيميائي بعد العمل 

على لكل العمليات الكيميائية  هو املطلب الأ

أو اإك�ضري  اأي م������ا ي�ضم������ى بحجر الفال�ضف������ة ا

احلياة الذي يتيح التحول من حالة دنيا اإىل 

حالة عليا.

أم������ا العملي������ات املخري������ة الرمزية التي  ا

أثناء حتول������ه فهناك  يخ�ض������ع له������ا املع������دن ا

أنه������ا تختلف وتتنوع  �ضعوب������ة يف حتديدها ا

من ن�ض اإىل اأخر. غري اأن املعدن يف مراحل 

حتوله وان�ضهاره يف نار »التنور« ال�ضيميائي 

مياثل مراحل التجربة الروحية التي مير بها 

ن�ضان التائق اإىل املعرفة. واإذا كان املعدن  الإ

أو اإك�ضري اأو حجر  اخل�ضي�ض يتحول اإىل ذهب ا

فل�ضفي فكل هذه التعابري يف منتهى املطاف 

لي�ضت �ضوى رموز عن������د ال�ضيميائيني الكبار 

ل ينبغ������ي اأن توؤخذ مبدلولها احلريف بل من 

خالل مدلوله������ا الرمزي. فالذهب ميكن اأن 

�رشاق الذي يح������دث يف النف�ض بعد  يعني الإ

التاأمل والبحث ع������ن احلقيقة. وهناك ر�ضم 

يع������ود اإىل بداية القرن 16ميث������ل ال�ضيميائي 

وه������و مي�ضي باحثاً ون�ضتطي������ع اأن نقراأ على 

خلفية الر�ضم الكلمات التالية ذات الدللة:

»م������ن كر�ض نف�ض������ه للبح������ث ال�ضيميائي 

فليم�ض على هدى الطبيعة والعقل والتجربة 

والقراءة. اإنهم ع�ضاه وب�رشه وفانو�ضه«.

الزمن ال�ضيميائي:

هن������اك يف ال�ضيمي������اء �ضن������ة تختلف عن 

ال�ضنة املعروفة وت�ضمى �ضنة الفال�ضفة وهي 

دورة ال�ضم�ض الفل�ضفية. اأما ال�ضهر الفل�ضفي 

�ضبوع  فهو نف�ضه ال�ضه������ر القمري، غري اأن الأ

يام  الفل�ضفي هو الكواك������ب ال�ضبعة ولي�ض الأ

ن اليوم الفل�ضفي هو تعاقب النور  ال�ضبع������ة لأ

والظلم������ات. ويف الزمن ال�ضيميائي كل �ضيء 

يتب������ادل ويتماث������ل يف دورة ل نهاية لها. فقد 

يكون ال�ضحى منت�ض������ف الليل والغروب هو 

�ضا�ضي حيث كل �ضيء  الفجر. اإنه التحول الأ

خر ومن هنا يتاأتى طموح ال�ضيميائي  ي�ضبح الأ

يف حتويل املعادن اخل�ضي�ضة اإىل ذهب. مهما 

ج�ضام خمتلفة فاأنها تن�ضد اإىل بع�ضها  بدت الأ

البع�������ض يف عالقة ح������ب متبادلة ينتج عنها 

هارمونيا كاملة يف الكون.

يقول الن�ض ال�ضيميائي كما هو يف كتاب 

»اأ�ضل اجلمال- تاأليف: ج.هوبكنز« ما معناه 

اإن الزم������ن هو غروب فتاأمل ن������وره يختفي، 

أثمة ما  الزمن هو �ضتاء فانظر عاملاً ميوت. ا

تبق������ى؟ اأجل بقي العامل يف ذاتك. اأجهز على 

أقتلع ال�رش منه. هكذا  التنني املوجود في������ه وا

وىل. حالة الذهب. ن�ضل اإىل احلالة الأ
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جابر بن حّيان:

يُعت������ر »جابر بن حّيان« /القرن الثامن/ 

أبو العلوم الكيميائية القدمية  كر وا املعلم الأ

أو ال�ضيمي������اء كما كانت الكيمي������اء القدمية  ا

تُ�ضم������ى. وتُن�ض������ب اإليه جمموع������ة كبرية من 

الكت������ب الكيميائي������ة والطبي������ة والفل�ضفي������ة 

والفلكي������ة وال�ضحري������ة. البع�������ض �ضكك يف 

وج������وده التاريخي واعتره ا�ضماً تخفى وراءه 

خ������ر اعتر اأن  بع�������ض املوؤلفني. والبع�ض الآ

أنه مل يوؤلف كل ما  جابر وجد حقيقية غ������ري ا

نُ�ضب اإليه من كتب.

مام  أنه در�ض عل������ى يد الإ امل�ضه������ور عنه ا

أنه  )جعفر ال�ضادق( الذي تويف �ضنة 765. وا

كر م������ن حياته يف مدينة  ق�ض������ى ال�ضطر الأ

الكوف������ة ويف بغداد ثم، ولظ������روف �ضيا�ضية، 

نظار. وتويف �ضنة 815. اختفى عن الأ

الكتب التي تُن�ضب اإليه تعد باملئات. منها 

ما هو كتاب كام������ل. ومنها ما هو موؤلف من 

ع������دد قليل م������ن ال�ضفحات. م������ن اأهم كتب 

جابر نذكر:

- كتاب املباحث ال�112.

- كتاب الكتب ال�ضبعني.

أو امليزان. - كتاب املوازين ا

عمال  أو الأ تبق������ى م������ن اأعم������ال جاب������ر ا

املن�ضوب������ة اإليه اإىل اليوم ح������وايل 250 بحثاً 

أ�ضا�ض العل������م التقليدي  تعت������ر مبجموعه������ا ا

ال�ضيميائ������ي يف الق������رون الو�ضط������ى. وحمور 

بحاث يتمحور ح������ول ما ي�ضمي يف  ه������ذه الأ

أو بلغة جابر  ك������ر« ا لغ������ة ال�ضيمياء »العمل الأ

أو »اإك�ضري احلي������اة« الذي اإذا متَّ  ك�ض������ري« ا »الإ

ا�ضتخال�ضه من خالل العمليات ال�ضيميائية 

املعق������دة فاإنه ي�ضتطي������ع اأن يح������ّول املعادن 

أن������ه يطيل احلياة  اخل�ضي�ض������ة اإىل ذهب كما ا

ويجدد ال�ضباب. لذل������ك فال�ضيمياء وحدها 

أو العلم الكامل.  عند جابر هي اأعلى العلوم ا

ن�ضان اأن يتو�ضل  أنها وحدها تتي������ح لالإ ذلك ا

لهية التي بها خلق اهلل العامل  اإىل احلكم������ة الإ

ونظم الظواه������ر الطبيعي������ة. ال�ضيمياء كما 

يق������ول جابر ه������ي »الفل�ضفة كله������ا«. والذي 

يكت�ضب هذه الفل�ضفة ل يحتاج بعد ذلك اإىل 

خرى ل الدينية  درا�ضة العلوم واملع������ارف الأ

ول الدنيوية.

در�ض جابر ن�ضوء الكون واأ�ضول احلركة 

وتطرق للهارمونيا الكونية املتمثلة يف النظام 

الكوين، وللهارموني������ا املوجودة يف الطبيعة. 

ربعة، النار  أنه اأ�ضاف اإىل العنا�������رش الأ كم������ا ا

واله������واء واملاء وال������رتاب، طبائ������ع احلرارة 

والرودة واليبو�ض������ة والرطوبة وقال اإن هذه 

الطبائع ق������د وجدت قب������ل العنا�رش وعليها 

أننا،  تقوم عمليات التحويل ال�ضيميائية حيث ا

ودائماً ح�ضب جاب������ر، ن�ضتطيع عندما نعالج 
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أو ننق�ض  أو النبات واحليوان اأن نزيد ا املعادن ا

أو  ن�ضب������ة الرتكيب. اأي نغري ن�ض������ب احلرارة ا

الرودة فنح�ضل على ج�ضم اأو جوهر خمتلف 

ول. لذلك قام جابر برتكيز  يف تركيبه عن الأ

اأبحاثه على درا�ضة درجة كل خا�ضة عن�رشية 

مبدئي������ة واأعطى لكل خا�ض������ة �ضبع درجات 

ظاهرة ت�ضكل الوج������ه املرئي. و�ضبع درجات 

أو باطنية ت�ضكل الوجه اخلفي. خفية ا

العالق������ة بني ه������ذه اخلوا�ض يف خمتلف 

نواع وخمتلف العوامل تنتظم ح�ضب مقادير  الأ

أ�ضا�ض من الريا�ضيات  معينة رقمية وتقوم على ا

مر  أّي بلغة جابر يتعلق الأ ألواح. ا املنتظمة يف ا

باملوازين. وعلوم )املي������زان( اجلابري تعتمد 

بجدية( حيث اأن  على )ميزان احل������روف الأ

أو التعبري و كلماته هي يف تطابق تام  اللغ������ة ا

أو  �ضي������اء والظواهر التي تبينه ا مع تركيب الأ

أو اللغة. وهكذا  ت�ضميها من خالل التعب������ري ا

ح������رف الثمانية والع�������رشون التي تتاألف  فالأ

أربع  بجدي������ة العربية تنق�ض������م اإىل ا منه������ا الأ

أ�ضا�ضي������ة تتطابق كل واحدة منها  جمموعات ا

مع الطبائع ال�ضالفة الذكر: احلرارة والرودة 

والرطوبة واليبو�ضة. وتطابق كهذا ي�ضمح، من 

خالل حتليل ا�ضم امل������ادة، باكت�ضاف تركيبها 

أّي التع������رف اإىل طبائعها ومعرفة  اخلا�ض. ا

درجة احلرارة والرودة واليبو�ضة والرطوبة 

الت������ي يحتويها هذا العن�������رش وميكن عندئذ 

أو تقلي�ض  حتويله �ضيميائياً عن طريق اإ�ضافة ا

طبائعه.

وهكذا فبالن�ضبة اإىل جابر ميكن حتويل 

كل عن�رش اأو معدن اإىل عن�رش اأو معدن اأخر. 

أ اأ�ضفى على ال�ضيمياء طابعاً اإلهياً  وهذا املبدا

أ  وجعل منها فناً مقد�ضاً. حيث اأن هذا املبدا

التحويلي ي�ضمح اإذا حتقق لي�ض فقط ب�ضنع 

»اإك�ضري احلياة« والتو�ضل اإىل ال�ضباب الدائم 

أي�ضاً ب�ضنع كائنات حية  أو اإىل اخلل������ود بل وا ا

نواع! من خمتلف الأ

والذي يدر�ض تاري������خ ال�ضيمياء كما �ضاع 

فيما بعد يف اأوروبة الق������رون الو�ضطى يرى 

أف������كار جابر بن حّيان يف  اإىل اأي ح������د اأثرت ا

�ضيميائيي ذلك الزمن. لي�ض فقط عند الذين 

اعتقدوا اأن ال�ضيمياء ت�ضتطيع حتويل املعادن 

أي�ضاً، وعلى  الرخي�ضة اإىل ذهب وح�ضب، بل ا

نح������و اأخ�ض، عند ال�ضيميائيني الكبار الذين 

جعلوا من العمليات التحويلية للح�ضول على 

ك�ضري« رمزاً  »حج������ر الفال�ضفة« مع������ادل »الإ

أّي  ول. ا لهي الأ ن�ضان اإىل اأ�ضل������ه الإ لعودة الإ

اإىل حالة الذهب بلغة ال�ضيمياء.

حريام:

واحد من ال�ضخ�ضيات الغام�ضة يف تاريخ 

العلوم الباطنية والهند�ضية املعمارية ال�رشية 

وال�ضيمياء ه������و حريام الفينيق������ي اأو حريام 

بي م������ن مدينة �ضور ال������ذي يُذكر يف الكتب 
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أن������ه بنى ق�رش اأو معبد امللك  التوراتية على ا

خري. التوراتي �ضليمان بطلب من هذا الأ

اأول م������ا نالحظه ونحن نتحدث عن هذا 

ال�ضخ�ض الذي يحيط به الغمو�ض هو الت�ضابه 

ننا، وهذه  املوجود بني ا�ضمه وا�ضم هرم�ض. لأ

فذلكة �ضخ�ضية، لو حذفنا من ا�ضم هرم�ض 

الالحقة اليونانية /�ض������ني/ التي تلحق اأكرث 

عالم باليوناني������ة، ولنا مثال على  أ�ضم������اء الأ ا

ذل������ك يف ا�ضم اأدوني�ض وا�ضل������ه اأدوين »ربي« 

وقدمو�������ض واأ�ضله قدمو »القادم من ال�رشق« 

ن  ل�ضار ا�ضم هرم�ض »هرم« اأو »حرم« ذلك لأ

�ضوتي احلاء واله������اء يتبادلن، ولعرثنا على 

جذر واحد ل�ضم هرم�ض وحريام هو )حرم( 

وىل  أو وبت�ضوي������ت اأخر )ه������رم( والكلمة الأ ا

بقي������ت يف العربية وتدل عل������ى ما فيه �ضفة 

القدا�ض������ة وما هو حمّرم كم������ا اأن احلرم هو 

أو ال�رشح املت�ضف بالقدا�ضة كما نقول  البناء ا

جب������ل حرمون اأي اجلب������ل املقد�ض اأو احلرم 

ال�رشيف. وه������ي �ضفات تنطبق على هرم�ض 

وعلى حريام.

وا�ضم ح������ريان كما �ضبق مذكور يف بع�ض 

ول و�ضفر  الكتب التوراتية )�ضف������ر امللوك الأ

يام الثاين. ون�ضتفيد من الن�ضو�ض  اأخبار الأ

املذك������ورة على اأن حريام و�ض������ع بتكليف من 

�ض�������ض الهند�ضية ملعبد  مل������ك �ضور حورام الأ

 .
)4(

رز املل������ك �ضليمان وبن������اه من خ�ض������ب الأ

وح�ضب املرويات املتناقلة فاإن املهند�ض حريام 

ن�ضان- الفنان  أو الفينيقي هو رمز الإ ال�ضوري ا

أو ال�ضانع اأو احلريف الذي يجهد للح�ضول  ا

بو�ضاطة العمل والفن على الن�ضجام املن�ضود. 

ويحك������ى اأن ح������ريام ال������ذي كان متمر�ضاً يف 

أثار الغرية يف  �ضنعه الهند�ض������ة املعمارية قد ا

قل خرة منه فاأقدموا على  �ضنوف اأقرانه الأ

اغتيال������ه ودفنوه يف مكان خفي. هكذا وبلغة 

الرم������وز فحريام قد ا�ضت�ضه������د فاحتاً طريق 

أي�ض������اً فيجب تناول  أم������ام الب�رش. وا املعرفة ا

أنه������ا �ضورة رمزية  حكاية بن������اء املعبد على ا

قامة البناء اجلديد )الذهب( الذي تطمح  لإ

اإليه ال�ضيمياء. ولنن�ضى اأن املعبد رمزياً هو 

لهي. لذلك اعتر  مكان احتاد الب�������رشي بالإ

البع�������ض اأن �ض������ورة حريام ه������ي مثال قدمي 

ل�ضورة امل�ضي������ح الذي افتدى الع������امل بنف�ضه 

له  واآخرون عقدوا مقارنة بني حريام وبني الإ

امليت يف ح�ضارات ال�رشق القدمي من دموزي 

اإىل مت������وز اإىل بعل اإىل اأدوني�������ض الذي يقبل 

املوت خلال�ض الب�رش.

ول- اإ�ضحاح. يذكر حريام  �ضفر امللوك الأ

من مدين������ة �ضور وي�ضميه ح������ورام يف بع�ض 

أبيه يف  أنه كان يعمل مع ا املوا�ضع ويقول عنه ا

�ضناعة النحا�ض »�ضورة ال�ضيميائي الرمزية« 

أنه  أم������ا �ضفر املل������وك الثاين في�ض������وره على ا ا

مهند�������ض بارع و�ضلي������ع يف عل������وم الهند�ضة 
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يام الثاين فاإنه  والبن������اء. اأما �ضفر اأخب������ار الأ

ي�ضف ح������ريام باأنه �ضيبني بيتاً هلل ال�ضموات 

و�ضماء ال�ضموات ل ت�ضعه. ويقول ملك �ضور 

وا�ضفاً حريام باأنه: »رجل من �ضور ماهر يف 

�ضناعة الذهب والف�ضة والنحا�ض واحلديد 

رجوان)..( ونق�ض كل  واحلجارة واخل�ضب والأ

. فيالها 
)5(

نوع من النق�ض واخرتاع كل اخرتاع«

كمل الذي ينجز  من �ضورة تامة لل�ضيميائي الأ

أو ورمزياً  ك������ر اأي حجر الفال�ضفة ا العمل الأ

بناء املعبد اأو احلرم فيما يخ�ض حريام حيث 

اأن ت�ضييد حرم لي�ض جمرد اإقامة بناء. اإنه يف 

الفكر ال�ضوم������ري- البابلي- الكنعاين اإعادة 

ت�ضوي������ر الكون هند�ضياً على املثال ال�ضماوي 

ر�ضية هي  �ضكال الأ ن كل الأ ر�������ض لأ على الأ

�ض������كال ال�ضماوية كما تقول نظرية  تقليد لالأ

التطابق ذات اجلذور ال�ضومرية القدمية.

يف ح�ض������ارات ال�رشق الق������دمي )الهالل 

اخل�ضيب( نعرث يف طوايا الن�ضو�ض امل�ضمارية 

�ضارات ال�ضيميائية. فتلك  على الكثري من الإ

احل�ض������ارات، ويف كل عهوده������ا املتعاقبة، مل 

جتهل العمل على املعادن من النحا�ض وبرونز 

وذهب وحديد وف�ضة. وكان احلرفيون الذين 

حجار الكرمية  يعملون يف ميدان املعادن والأ

وال������الزورد، كم������ا كان املهند�ض������ون وعلماء 

الريا�ضيات، ي�ضّكلون جماعة حرفية خا�ضة 

وله������ا طابع ال�رشية. وكان������وا يحافظون على 

�رشية تقنية عملهم. وكان العمل يتم غالباً يف 

املعابد وحتت اإ�رشاف رجال الدين اأ�ضحاب 

آنذاك مما اأعطى لتلك احلرفة �ضفة  املعارف ا

املقد�ض وال�رشي. ولع������ل احلرفيني العاملني 

يف تل������ك املهنة �ضّكل������وا اأول جمعية �رشية يف 

ل������واح القدمية  التاريخ. ونح������ن نعلم من الأ

التي كانت حتفظ يف مكتبة املعبد كن�ضو�ض 

أو ال�ضناعة  مقد�ضة و�رشية فيها اأ�رشار الفن ا

ال�ضيميائية اأن �ضكان ما بني النهرين وكنعان 

كانوا ميتلكون على تقني������ة متقدمة بالن�ضبة 

اإىل زمنها يف جم������ال العملي������ات الكيميائية 

أتاح������ت لهم على �ضبيل املث������ال معرفة �ضنع  ا

ع�ضاب  العطور وا�ضتخراج روائح الزهور والأ

ومزجه������ا اإ�ضافة اإىل الكثري من التح�ضريات 

خ������رى ناهي������ك عن �ضهر املع������ادن و�ضنع  الأ

ختام. �ضلحة والنحت واحللي والأ الأ

تتحدث الن�ضو�ض ال�ضيميائية الهرم�ضية 

عن �رشب من ال�������رشاع يدور بني طبيعتني. 

وىل تدعى الثابتة والثانية تدعى املتحركة.  الأ

وُل  اأو عن معركة رهيبة تن�ضب بني تنينني الأ

يو�ض������ف باأنه بال جناح والثاين جمنح. هاتان 

الطبيعيتان املتعار�ضتان ترمزان يف ال�ضيمياء 

ول متحرك والثاين  اإىل الزئبق والكريت. الأ

أو العن�رش املذكر والعن�رش املوؤنث يف  ثابت. ا

الطبيعة ويف كل �ضيء.

أم������ا املادة فه������ي تُ�ضّبه بالغاب������ة الكثيفة  ا
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املظلمة حيث حتف املخاطر والروائع املذهلة 

ن�ضان. الدخول اإىل هذه الغابة  يف اآن واحد بالإ

رمزياً يعني فتح املادة والنفوذ اإىل اأ�رشارها. 

ومب�ضطلح������ات ال�ضيمياء النف������وذ اإىل »زئبق 

الفال�ضفة« حيث، وكما تذكر الن�ضو�ض، نعرث 

اأخرياً على »طائر هرم�ض« الذي من ال�ضعب 

أنه ميثل الطبيعة غري الثابتة كما  اقتنا�ضه. ا

هي طبيعة الزئبق، وذلك لتثبيت ما هو غري 

�ضل الالتيني: ثابت. العبارة ال�ضهرية بالأ

وتعن������ي:   »Fac Fixum Volatile«

ثّبْت غري الثابت اأو حّرْك الثابت. واملق�ضود 

أو  جعل الروح تتج�ضد دون اأن ت�ضري ج�ضداً. ا

جعل اجل�ضد ي�ضبح روحاً دون اأن يتحول اإىل 

أنها عملية تعاطف العنا�رش وان�ضدادها  روح ا

اإىل بع�ضها البع�������ض يف توقها اإىل الن�ضجام 

العظيم.

وه������ي العملي������ة ال�ضيميائي������ة التي تتيح 

احل�ضول على »الزئبق الفل�ضفي« اأو »احلجر 

الفل�ضف������ي« ال������ذي يُ�ضتخل�������ض م������ن الزئبق 

العادي.

أو بلغة »جابر بن  احلجر الفل�ضفي هذا، ا

ك�ضري« والذي هو مو�ضوع البحث  حّيان«، »الإ

ال�ضيميائي موجود منذ البدء. وكل العمليات 

املخرية والروحي������ة ال�ضيميائية اإمنا تهدف 

اإىل حتويل احلج������ر من حالة الوجود بالقوة 

أو بلغة ال�ضيمياء،  اإىل حال������ة الوجود بالفعل. ا

من حج������ر الفال�ضفة اإىل احلج������ر الفل�ضفي 

أ�������رشار الطبيعة. تلك  حي������ث يتم النفوذ اإىل ا

الطبيع������ة التي تبدو يف الكتابات ال�ضيميائية 

أة ذات اجلم������ال املثايل امللهم.  ك�ضورة امل������را

وىل. ونعرث على هذه الفكرة يف  م الأ اإنه������ا الأ

:
)6(

ق�ضيدة �ضيميائية قدمية تقول

»اأيتها الطبيعة، يا اأمي الرقيقة.

اأنت اأكرث الكائنات اكتمااًل من بني املخلوقات 

التي خلقها اهلل

بعد املالئكة.

م واأنت ال�ضيدة اأنت االأ

كرب حتكمني على الكون االأ

�ضغر«. الذي �ضنع الكون االأ

اللغة ال�ضيميائية هي لغة اإ�ضارات ينبغي 

اقتنا�ضه������ا وهذا ما ت�ضري اإلي������ه �ضفحة من 

أ فيها  خمط������وط �ضيميائي عربي ق������دمي نقرا

تلك العبارات الغام�ضة:

�ضفل مراراً  على عل������ى الأ »اإذا جاءك الأ

عدي������دة غا�ض يف عمق ذلك اجل�ضد وات�ضل 

كريت������ه بكريت ذلك اجل�ض������د وامت�ضه كما 

قمي�ض الن������ار رطوب احلط������ب وهو قولهم 

أ�ض������ه ذنبه فاعلم ذلك )..(  اإن التنني اأكل برا

�ضارات«. فافهم هذه الإ

فنحن هنا اإزاء غابة من الرموز التي من 

ال�ضعب اأن تُفهم. ولذل������ك �ضاعت عبارة اأن 

ال�ضيمياء علم له األف مظهر ووجه.
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اأما العمل اجلليل الذي يهدف اإىل احلجر 

أو اإك�ضري احلياة فهناك ن�ض ين�ضب  الفل�ضفي ا

ألبري الكبري خم�ض�ض للحديث عن العمل  اإىل ا

ك������ر يعدد فيه املوؤلف  جناز الأ أو الإ اجلليل ا

مراحل خمريه ت�ضبق احل�ضول على احلجر 

الفل�ضفي وهي كالتايل:

وىل. 1- حتليل املادة اإىل عنا�رشها الأ

الكري������ت  م�ضح������وق  ا�ضتخال�������ض   -2

والزئبق.

3- تنقية م�ضح������وق الكريت امل�ضتخل�ض 

أو الف�ضة يف  حت������ى ي�ضري ي�ضاب������ه الذه������ب ا

نقائه.

بي�ض حتى يبلغ  ك�ض������ري الأ 4- حت�ضري الإ

مرحل������ة الكم������ال بتحول������ه اإىل اإك�ضري اأحمر 

أو اأرجواين  واأحيان������اً ذهب������ي بلون ال�ضم�������ض ا

)7(
اللون امللوكي.

هذه العمليات الت������ي تهدف اإىل التو�ضل 

اإىل احلجر الفل�ضفي الذي وحده ي�ضتطيع اأن 

أو تقل من ن�ض  يحّول املعادن اإىل ذهب تكرث ا

اإىل اأخ������ر ومن �ضيميائي اإىل اأخر وهي تكون 

أيام  عادة �ضبعة حتى تتطابق رمزياً مع عدد ا

خل������ق العامل ح�ضب الرواي������ة الدينية ال�ضائعة 

أي�ض������اً مع عدد الكواكب ال�ضّيارة التي توؤثر  وا

ر�ض.  يف املع������ادن وهي بع������د يف باط������ن الأ

وكذلك تتنا�ضب مع ما ي�ضمى بزواج ال�ضم�ض 

والقم������ر الذي مير ب�ضبعة مراحل بدوره كما 

ت�ضوره الر�ضوم ال�ضيميائية القدمية.

لغ������ة ن�ضو�������ض ال�ضيمياء لغ������ة للخوا�ض 

وللخا�ض������ة ل يج������وز اأن يطلع الع������وام على 

اأ�رشارها وهناك و�ضي������ة �ضيميائية تقول: ل 

تطلع اجلاه������ل على اأ�رشارن������ا. ولذلك كتب 

لغاز  ال�ضيميائيون القدامى بلغ������ة حافلة بالأ

أنه كان ينبغي الحتفاظ  والرم������وز معتقدين ا

�ضا�ضية فال  �ضا�ض������ي واملعرف������ة الأ بالعل������م الأ

ي�ضتطيع قراءة املو�ض������وع وفهم حمتواه �ضوى 

خرين  الع������ارف. اإنه������ا لغ������ة مغلقة عل������ى الآ

ت�ضتع�ض������ي على الفه������م و�ضعارها هو القول 

املاأثور بالالتينية: 

 Obscurum per obscurius.«
»Ignotum per ignotius

اأي اخلفي مب������ا هو اأخفى منه واملجهول 

مبا هو جمهول اأكرث منه.

هك������ذا ل يفه������م الن�ض �ض������وى العارف 

�رشار  املتبح������ر بالفن املقد�ض واملطلع على الأ

واملريد الذي يدر�������ض علم ال�ضيمياء على يد 

�ضاتذة الكبار. الأ

لغة ال�ضيمياء اإذاً لغة تعتمد على التالعب 

فعال  لفاظ وتلجاأ على ا�ضتعمال خا�ض لالأ بالأ

أنه������ا ت�ضتع�ضي كما �ضبق على الفهم.  بحيث ا

أ�ضماء منوعة  أُطلق على هذه اللغ������ة ا ولق������د ا

لهة. لغة الطي������ور. لغة الروح.  منها لغ������ة الآ

أو Cabalus وهي اإ�ضارة  ولغ������ة احل�ض������ان ا

اإىل نق������ل العلم من �ضخ�������ض اإىل اأخر. ولغة 
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أ  »اأوروبورو�ض Ouroboros« وهو ا�ضم مبدا

�ضلية الذي  أ الوحدة الأ أو مب������دا الالمتناهي ا

أ�ضه  يُ�ض������ّور على �ضكل ثعبان يع�������ض ذنبه برا

�ضياء يف  ممثاًل الدائرة املغلقة حيث تتكرر الأ

دورة ل متناهية.

بغمو�������ض اللغ������ة ال�ضيميائي������ة ناأتي اإىل 

منتهى ه������ذا البحث الذي �ضلطنا من خالله 

أو  ال�ضوء على اأهم معطي������ات فن ال�ضيمياء ا

الكيمياء القدمية حيث، وب�ضبب من غمو�ض 

تلك اللغة، ي�ضع������ب علينا امل�ضي اإىل ما هو 

أو�ضع كما هو احلال يف كل الكتابات  أبع������د وا ا

بهام  الباطني������ة والرمزي������ة والتي تعتم������د الإ

لتخفي دللتها احلقيقية.
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ع�ش��ر الف�ش��ة ثم اإىل ع�شر النحا�س. وهو اليوم يعي�س يف ع�شر احلديد. وتهدف العمليات ال�شيميائية اإىل اإعادته اإىل 

ع�شر الذهب.
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�إن حو�ر �حل�سار�ت بو�سفه ق�سية عاملية و�إن�سانية يعترب مطلباً جوهرياً 

ن  يف ع�رضن������ا �لر�هن، بل هو �رضورة من �رضور�ت������ه �مللحة و�لهامة. وذلك لأ

�لعامل ق������د �كتوى بنري�ن �حلروب �ملدمرة و�ل�رض�ع������ات �لد�مية و�لتي دفعت 

أثماناً باهظة وخ�سائر فادحة بعد �أن �ألقت بظاللها على  �لب�رضية من جر�ئها �

ن�ساين برمته، وفج������رت �لكثري من �مل�سكالت �لعاملية �لتي ما يز�ل  �مل�سه������د �لإ

يعاين منها كل من �لغال������ب و�ملغلوب. ولذلك فقد �سارعت �لعديد من �لدول 

باحث وكاتب �ضوري

العمل الفني: الفنان عبد املعطي اأبو زيد 

❁❁

ò

روجيه غارودي

روؤية جديدة مل�ضتقبل احلوار بني احل�ضارات

زياد جنم

❁
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و�ملوؤ�س�س�ت �لثق�فية للدعوة �إىل تبني م�س�ألة 

أم������ًا يف �لوقوف  �حل������و�ر بني �حل�س�ر�ت، �

على �أر�سي������ة �سلبة و�اللتق�������ء حول قو��سم 

م�سرتكة جتمع 

أبن�ء خمتلف �لثق�ف�ت و�حل�س�ر�ت.  بني �

وم� ذلك �إال لتهيئة �ملن�������خ �ملائم �لذي من 

أن������ه �أن يفت������ح �لب�ب �أم�م خل������ق م�ستقبل  �س�

ن�س�نية يحكمه �لتف�هم و�لتع�ي�ش  جدي������د لاإ

و�لتو��س������ل و�لتع�ون ب������ني خمتلف م�ستوي�ت 

ن�س�ين �أفر�د�ً و�أمم�ً وح�س�ر�ت. �لوجود �الإ

وهن� الب������د لن� من �أن نت�س�������ءل: م� هي 

�لظ������روف �لت������ي دعت �إىل جتدي������د �لدعوة 

حلو�ر �حل�س�ر�ت؟ ومن هو روجيه غ�رودي؟ 

مل �لذي يب�رش به؟ وم� هي  وم� هو م�رشوع �الأ

أر�������ش �لو�قع؟ وم� هي  �رشوط حتققه على �

�رشور�ت �حلو�ر �حل�س�ري وم� هي �إمك�نية 

حتقيقه؟ وم������� هي روؤية غ�������رودي وم� هي 

تنبوؤ�ته ح������ول م�ستقبل �حل�س�ر�ت �ملع��رشة 

وم�ستقبل �لعاقة فيم� بينه�؟ 

�سئلة هو م�  ج�بة عن ه������ذه �الأ ح������ول �الإ

�سيكون عليه مد�ر �ملن�ق�سة يف هذ� �لبحث. 

ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال������ظ������روف  اأواًل: 

ط��وار الزمنية لق�ضية احلوار بني  واالأ

احل�ضارات:

�إن �ملت�سفح للت�ريخ يجد نف�سه �أم�م ح�الت 

�سك�ل �لعاقة بني �حل�س�ر�ت تقع  متعددة الأ

ما بني ال�������رشاع من جهة، واحلوار من جهة 

اأخرى. فكلما ظهر وعال �ضوت ونداء العقل، 

برز احلوار وهيمن على العالقة ال�ضائدة بني 

احل�ض������ارات وباملقابل كلما غيب نداء العقل 

نانية، اأطل  و�ضوته واأطلق العنان للغرائز والأ

أ�ضكال  أ�ض������ه وهيمن و�ضيطر على ا ال�رشاع برا

العالقة بني احل�ضارات.

وللمو�ضوعية نق������ول: اإننا ل ن�ضتطيع اأن  

نق�ض������م العالقة بني احل�ض������ارات بني هذين 

النمط������ني فق������ط اإذ اإنه يوجد ب������ني احلوار 

وال�رشاع م�ضاحات وفراغ������ات ميكن لنا اأن 

ن�ضميها هدنة.. مهادن������ة.. احتقاناً.. توتراً، 

وه������ذه امل�ضطلح������ات يف حقيقته������ا ما هي 

اإل موؤ�������رشات تتاأرجح  وتنو�������ض بني احلوار 

أو املهادن������ة هي اأقرب  وال�������رشاع؛ فالهدنة ا

للح������وار من ال�������رشاع واإن كان������ت يف اأغلب 

حيان  حالة موؤقتة. اأما التوتر والحتقان،  الأ

فهما اأقرب لل�رشاع من احلوار، واإن مل يبلغا 

ح������وال ل ميكن  درجة ال�������رشاع. ويف كل الأ

حد  اأن يك������ون هناك غياب كام������ل ومطلق لأ

أ�ض������كال الت�ضال بني احل�ضارات - ال�رشاع  ا

خر  اأو احلوار- ولكن قد يطغى �ضكل على الآ

أو تق�رش،  لف������رتة زمني������ة معينة، قد تط������ول ا

م������ر يف حقيقته مرتب������ط يف ال�ضريورة  والأ

العامة حلياة املجتمعات والأمم واحل�ضارات 

والثق������ايف  الفك������ري  وحراكه������ا  وتفاعله������ا 
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وال�ضيا�ضي.. وبالتايل فاإن اجلدل حول �رشاع 

مر الطارئ  احل�ضارات اأو حوارها، لي�ض بالأ

ن هذين ال�ضكلني  اأو اجلديد على الب�رشية، لأ

أ�ضكال الت�ضال احل�ضاري، قد عرفا ومل  من ا

يتوقفا منذ بزوغ فجر احل�ضارات والثقافات 

ن�ضانية؛ لبل  وىل يف حياة املجتمع������ات الإ الأ

�ضي�ضتم������ر ال�������رشاع واحلوار م������ادام هناك 

ح�ض������ارات متنوعة لكل منه������ا خ�ضو�ضيتها 

الذاتية وتاريخها وجتربتها وموروثها الثقايف 

وم�ضاحله������ا اخلا�ضة، الله������م اإل اإذا وجدت 

أ�ضا�ض احرتام  بيئة عاملية م�ضتقرة تقوم على ا

التن������وع احل�ضاري والثق������ايف وتولدت رغبة 

عاملية يف اإحالل �ضوت العقل واحلوار حمل 

التناف�ض وال�رشاع، وهذه م�ضاألة ما تزال كل 

قل يف  املوؤ�������رشات تدل على بعده������ا، على الأ

املدى املنظ������ور. اأما بالن�ضب������ة لق�ضية حوار 

احل�ضارات كما ه������ي مطروحة يف تاريخنا 

املعا�رش، فقد اأتت يف ظرفني وزمنني هما:

ول: كان يف الن�ض������ف الث������اين  الزم���ن االأ

م������ن �ضبعيني������ات القرن الع�رشي������ن وحتديداً 

�ضنة 1977 م عندما اأ�ضدر املفكر الفرن�ضي 

العامل������ي روجيه غارودي كتاب������ه ال�ضهري )من 

اأجل حوار بني احل�ضارات( حيث اعتر هذا 

همية يف الدفاع عن  الكتاب وثيقًة �ضديدة الأ

حوار احل�ض������ارات. وقد اأ�ضبح غارودي من 

اأكرث املتحم�ضني وامل�ضجعني لهذه الدعوة.

الزم���ن الث���اين: يف ت�ضعيني������ات الق������رن 

الع�رشي������ن بعد اأن اأطل������ق �ضموئيل هنتنغتون 

مقولته ال�ضارخة ح������ول �ضدام احل�ضارات 

يف ع������ام 1993 م من خالل كتاب������ه )�ضدام 

احل�ض������ارات واإع������ادة بناء النظ������ام العاملي( 

أو�ضع  وهي مقول������ة �ضدمت العامل وفج������رت ا

خرية  �ضج������ال احتجاج������ي يف ال�ضن������وات الأ

م������ن الق������رن الع�رشين، فحر�ض������ت اأطروحة 

أو ال�������رشاع على جتدي������د الدعوة  ال�ض������دام ا

حلوار احل�ضارات، فغ������دت بذلك اأطروحة 

حوار احل�ض������ارات هي البدي������ل املو�ضوعي 

طروح������ة �ض������دام احل�ضارات  يجاب������ي لأ والإ

وذل������ك بالطبع عند الداع������ني والراغبني يف 

اإطالق �ضوت العقل وحتكيمه وال�ضتناد اإليه 

يف نظم العالقة ب������ني احل�ضارات وجتنيبها 

ويالت وك������وارث ال�ض������دام احل�ضاري الذي 

ب�رش هنتغتون به العامل.

ثانيًا: روجيه غارودي يف �ضطور: 

روجي������ه جان �ضارل غ������ارودي، فيل�ضوف 

فرن�ض������ي معا�������رش، ولد يف ع������ام 1913م يف 

مار�ضيليا بفرن�ضا. وقد جمع هذا الفيل�ضوف 

بني ميادين املدار�ض الفل�ضفية على اختالف 

توجهاته������ا، فق������د خ������ر الفك������ر املارك�ض������ي 

وىل، وكتب  باعتناقه اإياه اإبان �ضني تفتحه الأ

موؤلفات عديدة حول املارك�ضية. وان�ضم اإىل 

احلزب ال�ضيوعي الفرن�ضي �ضنة 1933م. ثم 
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قاده فك������ره الفل�ضفي لبناء منظومة 

متكاملة جمعت بني الفكرين املادي 

واملث������ايل فوج������د مطلب������ه متج�ضداً 

آراء الفال�ضف������ة امل�ضلمني وياأتي  يف ا

عل������ى راأ�ض ه������وؤلء العالم������ة  ابن 

خلدون وال�ضويف الكبري ابن عربي 

والفيل�ض������وف اب������ن ر�ض������د وغريهم 

أثروا توجهاته الفكرية  الكثري الذين ا

�ضالم  واملعرفية، ثم اعتنق غارودي الإ

يف ع������ام 1982م واأ�ضب������ح من اأكرث 

�ضالمية.  املدافعني عن احل�ضارة الإ

وقد عرف غارودي بعمق حتليالته 

واملعرفية  التاريخية  مادته  ود�ضامة 

و�ضع������ة اطالعه وكرثة جتاربه والتي 

ا�ضتطاع حت�ضيلها من خالل قراءاته 

أ�ضفاره والتي  الكثرية واملتنوعة وكرثة ا

�ضمل������ت معظم بل������دان العامل تقريب������اً اإ�ضافة 

اإىل لقاءاته مع الكثري م������ن الزعماء والقادة 

ال�ضيا�ضيني وحواراته مع العديد من املفكرين 

الذين عا�رشهم. وقد بلغت موؤلفاته ما يربو 

على ال�ضت������ني كتاباً ترجمت اإىل معظم لغات 

العامل ومنها اللغة العربية.

ولعل من اأهم ما ميي������ز هذا الفيل�ضوف 

العامل������ي اإمنا يكم������ن يف ق������وة املواقف التي 

يبديه������ا اإزاء الق�ضايا العاملي������ة العادلة التي 

يوؤمن به������ا، و�ضعيه ملحارب������ة ت�ضويه وتزييف 

ن�ضاين، وق������د تلقى يف مقابل ذلك  الوعي الإ

كل العوا�ضف، من اتهامات وتر�ضد لالغتيال 

وحماكمات وحما�رشة اأعماله ومنعها من الن�رش 

أع������داءه بال�ضمود والثبات  وم������ع ذلك واجه ا

عل������ى مواقف������ه. ولعل خري مث������ال على ثباته 

عل������ى مبادئه، رغم ال�ضعوبات التي واجهها، 

هو م������ا ح�ضل له من تهدي������دات وحماكمات 

�ضاطري  وم�ضايقات تلقاها ب�ضبب حتطيمه لأ

ال�ضهيونية، من خالل كتابه اجلريء والهام 

�رشائيلية(  الإ لل�ضيا�ض������ة  املوؤ�ض�ضة  �ضاطري  )الأ

والذي قو�ض من خالله املزاعم التي ترتكز 
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عليها احل������ركات ال�ضهيوني������ة القائمة على 

حداث وتاأويل  �ضاطري وتلفي������ق الأ اختالق الأ

الن�ضو�������ض التوراتية القدمي������ة، مبا ين�ضجم 

م������ع م�رشوعاته������ا ال�ضتعماري������ة والتو�ضعية 

والعدواني������ة يف املنطقة العربي������ة. وهذا ما 

جعل املنظمات ال�ضهيونية ت�ضن �ضده حملة 

وا�ضع������ة يف فرن�ض������ا والع������امل. وكان ملواقف������ه 

ثر الكبري  يجابية م������ن الق�ضايا العربية الأ الإ

أو�ضاط املثقفني  يف حتقيقه ل�ضمعة طيبة يف ا

العرب، كما تعتر نظري������ة غارودي من اأهم 

النظريات املعا�������رشة  يف فل�ضفة احل�ضارة، 

فهو فيل�ضوف ومفكر معا�رش، عاي�ض و�ضاهد 

مر الذي  م�ضكالتن������ا العاملية املعا�������رشة، الأ

آراء  آرائه اأكرث حيوية واأهمية من ا يجعل من ا

فال�ضفة  ومفكرين عا�ضوا يف اأزمنة خلت. 

مل: ثالثًا: م�رضوع االأ

لقد اأطل������ق غارودي عل������ى م�رشوعه يف 

مل( وهو  ح������وار احل�ضارات ا�ضم )م�رشوع الأ

م�������رشوع  يرى غ������ارودي باأنه قاب������ل للتحقق 

عل������ى اأر�ض الواق������ع وهو بنف�������ض الوقت ل 

يزعم باأنه يقدم ح������اًل نهائياً وجاهزاً ل�ضنع 

ح�ض������ارة امل�ضتقبل، بل اإنه يدع������و اإىل تاأمل 

يديولوجيات التي ارتكزت عليها  املبادئ والأ

العميق  والبح������ث  ن�ضاني������ة،  الإ املجتمع������ات 

�ضب������اب التي م������ن اأجلها  واملو�ضوع������ي يف الأ

يديولوجيات اإىل  قادتن������ا تل������ك املب������ادئ والأ

طري������ق م�ضدود، واأودت يف نهاية املطاف اإىل 

املزي������د من ال�رشاع والتوتر يف العامل. ولذلك 

ن�ضانية  �رشة الإ أبن������اء الأ دعا غارودي جميع ا

ن يقدم������وا اإ�ضهاماتهم النقدية واإبداعاتهم  لأ

املعرفية من اأج������ل امل�ضاركة يف �ضنع م�رشوع 

جديد يوؤ�ض�ض حل�ضارة اإن�ضانية جديدة تقوم 

أ�ض�ض احل������وار البناء والهادف، وتنتفي  على ا

فيها جميع اأوجه ال�رشاع والتنازع واخلالف، 

ذل������ك هو امل�رشوع الذي يجب اأن ي�ضاهم فيه 

اجلميع من اأجل �ضنع م�ضتقبل اجلميع. 

وم�رشوع به������ذا احلجم.. ل يتحقق براأي 

غارودي اإل من خالل )ث������ورة ثقافية( ت�ضع 

ن�ضانية من خاللها )الغايات( التي تطمح  الإ

اإىل حتقيقه������ا و)الو�ضائ������ل( التي ت�ضتخدمها 

يف �ضبي������ل حتقي������ق تل������ك الغاي������ات مو�ضع 

الت�ض������اوؤل، واأن تتوج������ه اإىل التما�ض طريقة 

جدي������دة لرتبي������ة اأجي������ال موؤمن������ة ب�رشورة 

واأهمية احل������وار احل�ضاري. ويقول غارودي 

يف ذل������ك: »اإن تعريف������اً جدي������داً لق�ضديات 

الرتبية يتطلب تغرياً جذرياً ملحتوى الن�ضاط 

احليوي للثقاف������ة ولراجمه ولبناه ول�ضريورة 

مر التما�ض غايات جديدة  عمله. وملا كان الأ

جم������ايل، واخرتاع م�رشوع جديد  للمجتمع الإ

للح�ض������ارة، ف������اإن تن�ضي������ط الطاقة اخلالقة 

والقدرة اخليالية لال�ضتباق هو الذي ي�ضبح 

 ولكن باملقابل 
)1(

�ضا�ضي للرتبي������ة« الهدف الأ
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مل هذا يحتاج اإىل جملة من  ف������اإن م�رشوع الأ

املقومات وال�رشوط لي�ضب������ح واقعاً ملمو�ضاً 

ولي�ض �رشباً من الطوباوية احلاملة.

فما هي ال�رشوط التي يقرتحها غارودي 

لتحقي������ق احل������وار بني احل�ض������ارات بو�ضفه 

�ضا�ض يف م�رشوعه الفل�ضفي؟ حجر الأ

رابعًا: �رضوط احلوار احل�ضاري: 

ي������رى غ������ارودي اأن للح������وار احل�ضاري 

جمموعة م������ن ال�رشوط ل بد م������ن توافرها 

حتى ي�ضب������ح واقعاً ملمو�ضاً ويحمل غارودي 

كر من  احل�ضارة الغربية احلديثة اجلزء الأ

حيث عرقلته������ا للحوار مع باقي احل�ضارات 

ن�ضاني������ة، بو�ضفها احل�ضارة املهيمنة على  الإ

العامل ع�ضكرياً  واقت�ضادًيا وقد ن�ضبت نف�ضها 

خرى،  قا�ضي������اً عل������ى جميع احل�ض������ارات الأ

وميكننا اأن جنمل �رشوط احلوار احل�ضاري 

تي: بالآ

�- الت�ضدي لالمربيالية: يعتقد غارودي 

ب������اأن المريالية واحل������وار احل�ضاري يقفان 

عل������ى طريف نقي�ض بل اإنه يذهب اإىل ما هو 

أبع������د من ذلك فريى اأن وجود اأحدهما يلغي  ا

خر »فاحلوار ب������ني احل�ضارات ل  وج������ود الآ

ن المريالية موجودة. والمريالية  وجود له لأ

ن احل������وار بني احل�ض������ارات ل  موج������ودة لأ

وجود له. فعندما تك������ون المريالية حقيقة 

واقعة يكون احل������وار بني احل�ضارات وهماً. 

ن احلوار بني  والمريالي������ة تكون واقع������ة، لأ

احل�ض������ارات يبقى وهم������اً. النتيجة ل وجود 

 )2(
حلوار احل�ضارات مع وجود المريالية«.

ويو�ض������ح لنا غارودي �ضب������ب وجود هذه 

القطيعة بني المريالية واحلوار احل�ضاري 

وخ�ضو�ضاً بعد اأن ت�ضرتت المريالية ب�ضتار 

العومل������ة فيق������ول: »..اإن رغبتهم يف التنميط 

ويف تبعية اقت�ضادي������ات و�ضيا�ضات وثقافات 

كل ال�ضعوب، ق������د ا�ضتبعدت منظور الوحدة 

ال�ضيمفوني������ة الذي خلق الوحدة الغنية للعامل 

 
)3(

خ�ضاب املتبادل لكل الثقافات« بو�ضاطة الإ

ولذل������ك يوؤكد غارودي على وجوب الت�ضدي 

لالمريالية من اأجل خلق املناخ املالئم لقيام 

حوار حقيقي ومثمر بني احل�ضارات.

امل�ضبق���ة:  ح���كام  االأ م���ن  التخل����س   -�

ح������كام التي تق������رر اأف�ضلية  وخ�ضو�ض������اً الأ

ح�ضارة عل������ى غريها من احل�ض������ارات بناًء 

مر ينطبق  على معايريها اخلا�ضة، وهذا الأ

عل������ى احل�ض������ارة الغربية ب�ض������كل وا�ضح اإذ 

أن������ه ل وجود حل�ضارة  اأن منظريه������ا يرون با

حقيقي������ة اإل ح�ضارتهم، وبالت������ايل يعترون 

منوذج الوحيد  منوذج احل�ضارة الغربية هو الأ

ن�ضانية  الذي من الواجب على املجتمعات الإ

أرادوا الو�ضول  خرى القت������داء به، اإذا ما ا الأ

اإىل حالة من ح������الت التح�رش، وحتى اإنهم 

أبعد م������ن ذلك، عندما  يذهب������ون اإىل ما هو ا
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ن�ض������اين مل يعرف اإل  يق������ررون باأن التاريخ الإ

ح�ضارة واحدة هي احل�ضارة الغربية -ابتداًء 

من احل�ض������ارة اليوناني������ة والرومانية وحتى 

احل�ضارة الغربية احلديثة واملعا�رشة- واأما 

م������ا وجد من ح�ض������ارات اإن�ضانية اأخرى عر 

ن�ضاين، فما هي بنظرهم اإل روافد  التاريخ الإ

ت�ضب يف بحر احل�ضارة الغربية  وهذه دعوة 

ن�ضانية واختزالها   اإىل توحيد احل�ضارات الإ

-بكل ما متتلكه من  تنوع واختالف وبكل ما 

أنتجته  على امل�ضتويني الفكري والتطبيقي-  ا

يف بوتق������ة احل�ضارة الغربي������ة. ويلخ�ض لنا 

أ�ضمالي������ة فران�ضي�������ض  منظ������ر العومل������ة والرا

فوكوياما املقولت ال�ضابقة من خالل  كتابه 

)نهاية التاريخ وخ������امت الب�رش( والذي �ضدر 

يف ع������ام 1991م، فيقول: »اإن انهيار الحتاد 

ال�ضوفيتي، وتفكي������ك املنظومة ال�ضيوعية، مل 

ي�ضعا حداً لل�رشاع التقليدي فح�ضب، واإمنا 

ن  أي�ضاً، باعتباره اإىل الآ و�ضعا نهاية للتاريخ ا

تاريخ �رشاعات مريرة مدمرة، وبتلك النهاية 

أ�ضمالية  مييل التاريخ اإىل ال�ضتقرار عند الرا

العاملي������ة، كنظام للدميقراطي������ات الليرالية 

لقد 
 )4(

الغربية، وكنظام �ضيا�ضي عاملي اأمثل«

اختزلت ه������ذه املقولة كل م�ض������اكل العامل يف 

التناق�ض بني الليرالية وال�ضرتاكية. فتوقف 

ال�������رشاع بني هذي������ن النظام������ني، ينتج عنه 

توقف حلركة التاريخ حيث ت�ضبح الليرالية 

بعد انت�ضارها هي منتهى التطور. 

ولع������ل مقولة نهاية التاري������خ، هي نتيجة 

حتمي������ة حل�رش �ضريورة التاري������خ يف الروؤية 

ن�ضان. وكان نتيجة ذلك اأن  الغربية للكون والإ

برزت مقولة نهاي������ة التاريخ، بو�ضفها مقولة 

تنف������ي كل البدائل التي ميك������ن اأن تطرحها 

�ضع������وب اأخ������رى ملعنى التط������ور وال�ضريورة. 

ن هذه املقولة تتج�ضد من وجهة نظر  وذلك لأ

معتنقيه������ا  -من مفكري احل�ضارة الغربية- 

أن������ه ل وج������ود لبديل اآخر خ������ارج الروؤية  يف ا

أم������ا غارودي  الغربي������ة للمجتم������ع والتاريخ. ا

فاإنه يهاجم كل املق������ولت ال�ضابقة ويرى اأن 

الع������امل �ضهد وج������ود ح�ضارات اأخ������رى اأرقى 

أردنا اأن نقيم  من احل�ض������ارة الغربي������ة واإذا ا

حواراً حقيقياً ب������ني احل�ضارات فيجب »اأن 

حتتل احل�ض������ارات الالغربية يف الدرا�ضات 

همية  قل لأ همية على الأ مكانة م�ضاوية يف الأ

 )5(
الثقافات الغربية«.

3- خ�ضو�ضية احل�ضارة ون�ضبيتها: يجب 

الع������رتاف باأن لكل ح�ضارة هويتها اخلا�ضة 

وطابعه������ا املميز لها عن باق������ي احل�ضارات 

وبن������اًء على ذلك.. فاإن مت�ض������ك كل ح�ضارة 

بثقافتها اخلا�ضة واإج������راء احلوار الداخلي 

أبناء احل�ضارة  نا احل�ضاري( اأي بني ا مع )الأ

الواح������دة هو �رشط �������رشوري للحوار، وذلك 

خر احل�ضاري(  قبل الدخول يف حوار مع )الآ

ولكن باملقابل فاإن مت�ضك كل ح�ضارة بهويتها 
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وخ�ضو�ضيته������ا ل يعني التقوقع على الذات، 

خر وتقبل  بل اإنه من الواجب النفتاح على الآ

خرون م������ن دون اأن يوؤدي  ما يك������ون عليه الآ

ذل������ك للم�ضا�ض بثوابت اأي م������ن احل�ضارات 

املتح������اورة. وهذا ب������دوره يتطلب العرتاف 

خ������ر قد  بن�ضبي������ة احلقائ������ق، مبعن������ى اأن الآ

يعيننا على وعي ح������دود روؤيتنا للعامل. وهذا 

العرتاف ي�ضتوج������ب اأن يكون كل طرف من 

اأطراف احلوار احل�ض������اري على قناعة باأن 

خر. ولذلك  ثمة �ضيئاً ميكن اأن يتعلمه من الآ

يقول غارودي: »لقد حدث يف التاريخ لقاءات 

خمتلفة ب������ني احل�ضارات. و�ضيتيح لنا تاأملها 

اأن نعرف تعريف������اً اأف�ضل �رشوط اإمكان لقاء 

غناء املرتقب منه،  جديد، وو�ضائل تي�ضريه والإ

واأن حوار ح�ضارات حقيقياً لي�ض بجائز اإل 

خرى،  خ������ر، والثقافة الأ ن�ضان الآ اإذا كان الإ

جزءاً من ذاتي، يعمر كياين، ويك�ضف يل عما 

 
 )6(

يعوزين«.

4- االرتق���اء بالفن وعل���م اجلمال: يركز 

غارودي كثرياً عل������ى اأهمية رفع منزلة الفن 

وعلم اجلمال ك�������رشط هام من �رشوط حوار 

احل�ضارات فيقول ب�رشورة:»اأن ي�ضغل مبحث 

قل  اجلمال منزلة تع������ادل باأهميتها على الأ

 وغارودي 
)7(

اأهمية تعلي������م العلوم والتقنيات«

يدع������و اإىل اإحداث انق������الب جذري يف الفن 

وتغري م�ض������اره اإذ يدعو اإىل عدم جعله جمرد 

مراطوري������ات ومتجيد  انعكا�������ض لتاري������خ الإ

أيه، نقي�ض  ن الف������ن، برا القيا�������رشة، وذلك لأ

التاريخ املكتم������ل بالفعل. فالتاريخ يبحث يف 

ب������داع املتوا�ضل  أم������ا الفن فاإنه الإ املا�ضي، ا

ن�ضان والذي يك�ضف عن امل�ضتقبل »فالفن  لالإ

بع������اد ال�ضائعة  ي�ضاعدنا عل������ى ا�ضرتجاع الأ

ن�ضان على امتداد الفر�ض ال�ضائعة  ل������دى الإ

يف التاري������خ، عندم������ا ل ينجرف م������ع تقليد 

املا�ض������ي، ول يك������ون انعكا�ض������اً للحا�رش، ول 

يخلط امل�ضتقبل م������ع اجلدة، باأي ثمن، حتى 

  وهنا 
)8(

ل������و كان الثمن اخلروج عن املعقول«

نت�ضاءل.. هل الف������ن والرتبية اجلمالية التي 

يدع������و اإليها غارودي هي ن������وع من اليوتوبيا 

احلاملة بق�ضد الهروب من الواقع؟ اأو هروب 

م������ن احل�ض������ارة التقني������ة؟ يجي������ب غارودي 

بقوله: »لي�ضت الرتبي������ة اجلمالية، بحال من 

حوال، هروباً م������ن احل�ضارة التقنية، ول  الأ

حتى موازنة للتكوين العلمي. بل هي مركب 

أن������اً من الرتبية  أ�ضا�ض������ي يف الرتبية، اأجل �ضا ا

العلمي������ة والتقني������ة، مادام اخ������رتاع الغايات 

  
)9(

ي�ضبق البحث عن الو�ضائل ويتحكم بها«.

�- امل�ضتقبلي���ة والتفكري يف الغايات: كما 

أي�ضاً ل� »اأن يكون للم�ضتقبلية،  يدعو غارودي ا

وه������ي ف������ن ت�ض������ور امل�ضتقب������ل والتفكري يف 

 ولعله من 
)10(

الغاي������ات ما للتاريخ من اأهمية«

املنا�ض������ب اأن نقدم تعريف������اً للم�ضتقبلية التي 
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يعترها غارودي �رشط������اً من �رشوط احلوار 

أم������ا امل�ضتقبلية فاإنها �ضغف  بني احل�ضارات»ا

ن�ضان  اإن�ضاين ق������دمي مو�ضول. فما ب������رح الإ

من������ذ وعى متي������زه وخ�ضاله ينظ������ر يف غده 

قبل و�ضوله، وي�ضعى اإىل تدبر �ضوؤون م�ضريه 

أم������ًة و�ضعوباً. وهذه  الق������ادم فرداً وجماعًة وا

النظ������رة اإىل امل�ضتقب������ل م�ض������در ال�ضعي اإىل 

أ�ضكال������ه ال�ضحرية والفلكية  التنب������وؤ يف �ضتى ا

م������ن التعويذة، ور�ضد الطال������ع اإىل ا�ضتنباط 

املجهول القادم من اأمارات احلا�رش املعلوم. 

وقد دعي هذا الن�ضاط ب�ضيغة علمية با�ضم 

واإذا 
 )11(

أو العلوم امل�ضتقبلية« الفكر امل�ضتقبلي ا

كان غارودي يوؤمن باأهمية العلوم امل�ضتقبلية 

مر على عواهن������ه بل اإنه  فاإن������ه ل يطل������ق الأ

يطال������ب الداعني للح������وار احل�ض������اري باأن 

يبتعدوا عن ت�ض������ور امل�ضتقبل ب�ضكل وثوقي 

أو العتماد فقط  �ض������اذج بالتق������دم العلم������ي ا

على الثقافة، ب������ل اإنه يدعونا اإىل النظر اإىل 

امل�ضتقب������ل يف هيئة ولدة جدي������دة حل�ضارة 

اإن�ضانية متعاونة �ضامل������ة تقودنا اإىل ال�ضالم 

وال�ضتقرار يف نهاية املطاف.

�- اإع���ادة النظ���ر يف دور الفل�ضفة: يدعو 

غارودي ل� »النظر اإىل الفل�ضفة نظرة جديدة 

ل كم������ا يفر�ضه������ا الغرب بحث������اً فكرياً بحتاً 

ن   وذلك لأ
)12(

أنه������ا طريقة حياة« واإمنا على ا

احل�ض������ارة الغربي������ة ح�ضارة الك������م والعقل 

�ضا�ضي يف  النفعي ت�ضع������ى اإىل برت البع������د الأ

العق������ل، والذي يتجل������ى يف التفكري بالغايات 

النهائي������ة للحي������اة ومعناه������ا. ب������ل وحت�رش 

الفك������ر يف البحث عن الو�ضائ������ل فقط. كما 

اأن الفل�ضف������ة الغربي������ة، براأي غ������ارودي، قد 

ن�ضاين عندما  عملت على تزيي������ف الوعي الإ

منوذج الوحيد للفل�ضفة  جعلت من نف�ضها الأ

وذل������ك من������ذ الفل�ضف������ة اليوناني������ة القدمية 

وحت������ى الفل�ضفات احلديثة واملعا�رشة ويقول 

غ������ارودي يف ذل������ك:»ويف درا�ضت������ي للفل�ضفة 

جعلوين اأعتقد اأن العامل احلقيقي الذي يجب 

اأن اأعي�ض في������ه هو عامل اأفالط������ون واأفكاره 

 
)13(

الطاهرة النقية فيما وراء كهوف الواقع«

وال�ضوؤال هو هل يوجد فل�ضفة بديلة للفل�ضفة 

حرى م������ا هو املنهج الذي  أو بالأ وروبية؟ ا الأ

يج������ب اأن تتبناه الفل�ضفة براأي غارودي؟ وما 

ه������و الدور املطلوب م������ن الفل�ضفة اأن توؤديه؟ 

والواقع اأن غارودي يرى يف الفل�ضفة العربية 

زمة الفل�ضف������ة ويو�ضح  �ضالمي������ة احل������ل لأ الإ

ذلك م������ن خ������الل املقارنة ب������ني الفل�ضفتني 

�ضالمي������ة  الفل�ضف������ة الغربي������ة والفل�ضف������ة الإ

�ضا�ضي������ة يف  فيقول:»اأ�ضبح������ت الق�ضي������ة الأ

الفل�ضفة الغربية تتلخ�ض يف ال�ضوؤال القائل: 

كي������ف ميكن للمعرف������ة اأن تتحقق؟ والق�ضية 

�ضالمية يوجزها  �ضا�ضي������ة يف الفل�ضف������ة الإ الأ

أو الك�ضف  �ض������وؤال يقول: كيف ميكن للتنب������وؤ ا
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اأن يتحقق؟ ونحن ماذا نختار؟ فل�ضفة نقدية 

والواق������ع اأن غارودي 
 )14(

أم فل�ضف������ة تنبوؤية« ا

نها  ي�ضتبعد الفل�ضف������ة النقدية من خياراته لأ

»من������ذ اأن فقدت الفل�ضف������ة زعامتها على يد 

�ضق������راط وحتى ديكارت وم������ن )جون لوك( 

وحتى )كان������ط( اأ�ضبح  هم الفل�ضفة الغربية 

 
)15(

منح�رشاً يف م�ضكلة )املعرفة( واإمكانيتها«

وباملقاب������ل يوؤك������د غ������ارودي عل������ى اأهمي������ة 

تبني املنه������ج النبوئي الذي تتبن������اه الفل�ضفة 

�ضالمي������ة  اإن الفل�ضف������ة الإ �ضالمي������ة »...  الإ

اأ�ضابتها عدوى الفل�ضفة الغربية، واأن انبعاث 

هات������ني الفل�ضفتني ونهو�ضهما مرهون باتباع 

املنهج )النبوئ������ي(.. اإذ ل فل�ضفة اإل مع هذا 

  والفل�ضف������ة النبوئية قد ظهرت 
)16(

النه������ج«

عن������د كبار املت�ضوفني �ض������واء عند املت�ضوفة 

أو املت�ضوف������ة امل�ضلمني، كما هو  امل�ضيحي������ني ا

�رشاق عند ال�ضهروردي  احلال يف فل�ضف������ة الإ

والت������ي اأو�ضحه������ا من خالل كتاب������ه )فل�ضفة 

�رشاق( وفل�ضفة ال�ضهروردي»فل�ضفة مبنية  الإ

�رشاق �ضاأنه������ا �ضاأن الت�ض������وف، اأي  عل������ى الإ

املعرفة املبا�رشة التلقائية، ل على التاأمالت 

اإنه������ا معرفة  النظري������ة اجلدلي������ة العلمية، 

�ضمولي������ة تكاملي������ة ولي�ضت حتليلي������ة تعتمد 

املفاهيم.  اإنها فل�ضفة النور، اأ�ضف اإىل ذلك 

أنها معرفة النور وهو يولد، معرفة احلقيقة  ا

وهي تنبثق، معرفة لي�ض������ت انعكا�ضاً جامداً 

لوجود خارجي بل ه������ي اإ�ضهام وم�ضاركة يف 

عملية اخللق امل�ضتمر، عملية الولدة احلرة 

لعوامل ما تزال تتج������دد، اإنها فل�ضفة )الفعل( 

)17(
ولي�ضت فل�ضفة )الكينونة(«.

ويرى غ������ارودي اأن الفل�ضفة النبوئية قد 

و�ضلت اإىل اأوجها مع اب������ن عربي املت�ضوف 

ندل�ضي الكبري � املولود يف )مر�ضيه( واملتوفى  الأ

يف دم�ضق � وذلك من خالل كتابيه ال�ضهريين 

�ضواق( و)ف�ضو�ض احلكم(. واأما  )ترجمان الأ

بالن�ضبة للدور الذي يجب اأن تلعبه الفل�ضفة 

تي: يجب  املعا�رشة فيلخ�ضه لنا غارودي بالآ

اأن تط������رح الفل�ضفة عل������ى ب�ضاط البحث من 

جديد، امل�ضلمات حول غايات املجتمع والتي 

ن�ضانية  منذ  تعي�������ض وفقه������ا املجتمع������ات الإ

وروبية. واأن ت�ضع الفل�ضفة  ع�رش النه�ضة الأ

و�ضاع  على ب�ضاط البحث من جديد جميع الأ

يديولوجية املميزة  الجتماعية وال�ضيا�ضية والأ

للمجتمعات كافة منذ ن�ضوء اأول ح�ضارة على 

ر�ضية. ثم اإن على الفل�ضفة اأن  �ضطح الكرة الأ

ت�ضنع ثقافة فل�ضفية جديدة »وهذه الثقافة 

تتطلب حتدي������د غاياتها وم�ضمونها وطرائق 

ن�رشها، حتى تتاح للجميع اإمكانية امل�ضاهمة 

الكاملة يف اإن�ضاء م�رشوع احل�ضارة اجلديدة 

ال������ذي يطلق علي������ه ال�ضينيون ا�ض������م الثورة 

  
)18(

الثقافية«.
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احل�ضاري  احل��وار  ���رضورة  خام�ضًا: 

واإمكانيته:

اإن احل������وار احل�ض������اري، كان ول يزال، 

ي�ض������كل مطلباً حيوي������اً ت�ضتدعي������ه الظروف 

املو�ضوعية لطبيعة العالقة بني احل�ضارات، 

وهو �رشورة من ال�������رشورات التي يقت�ضيها 

انتظام �ض������ريورة احلي������اة، وتفر�ضه طبيعة 

ن�ضاين. ويف ع�رشن������ا الراهن  الجتم������اع الإ

تزداد احلاجة له������ذا احلوار نظراً للظروف 

اجلديدة التي طفت على �ضطح الواقع بحكم 

ت�ضارع التطور وت�ضاعف������ه، فالب�رشية تعاين 

اليوم من اأزمات �ضيا�ضي������ة كثرية و�رشاعات 

اجتماعية  وانفج������ارات  ح������ادة  أيديولوجية  ا

وهج������رات �ضكاني������ة هائلة، وتف������اوت عميق 

يف توزيع ال������رثوة، واأزمات مالية واقت�ضادية 

وتناق�ض يف املوارد الطبيعية، وتلوث خميف 

للبيئ������ة، وارتفاع يف وت������رية العنف كما ي�ضهد 

الع������امل حتولت كمية وكيفي������ة غري م�ضبوقة، 

خا�ضة يف جم������ال الث������ورة املعلوماتية والتي 

ي�ضع������ب التنبوؤ بتاأثرياته������ا وانعكا�ضاتها على 

ن�ضانية. دون  فكار والعالق������ات الإ القيم والأ

اأن نعمل العقل ونحكم املنطق ونخلق احلوار 

البناء واملثمر بني ثقافات وح�ضارات العامل. 

أ�ضا�ضيتني  ويعتق������د غارودي اأن ثمة ق�ضيتني ا

تدع������وان اإىل التوجه نحو احلوار احل�ضاري 

وتثبتان ب�ضكل قطعي �رشورته امللحة.

�ضلحة  وىل: وتتج�ضد بوجود الأ الق�ضية االأ

النووي������ة وانت�ضارها املريع ب������ني الدول اإذ اإن 

بادة  الب�رشية متتلك م������ن ال�ضالح ما يكفي لإ

ر�ضية  أ�ضكال احلياة على �ضطح الكرة الأ كل ا

»لقد و�ضلنا اإىل هذه اللحظة املثرية للحما�ض 

واملاأ�ضاوي������ة يف تاري������خ الب�رشي������ة التي فيها 

ن�ضان التي بداأت قبل مليون �ضنة  ملحم������ة الإ

ميك������ن اأن تنهار.اإ ن الب�رشي������ة، اإذا ما بقيت، 

فاإنها لن تبقى مبح�ض قوة العطالة للتطور 

البيولوجي، بل بخيار اإن�ضاين يتطلب )اجلبهة 

امل�ضرتكة لكل الذين يوؤمنون باأن الكون مازال 

 
)19(

يتقدم وباأننا مكلفون بجعله يتقدم(«.

أيه، ق�ضية   الق�ضية الثانية: والتي هي، برا

غري قابلة للدح�ض، هي اإنه على هذه الكرة 

ر�ضية، عل������ى ظهر هذه ال�ضفينة ال�ضابحة  الأ

يف الف�ض������اء يعي�ض مليارات من الب�رش والتي 

بات من املمكن اأن ت������وؤدي خالفات �ضاكنيها 

مر مل يكن  اإىل غرقها يف اأي حلظة، وهذا الأ

ممكناً اأن يتحقق به������ذه ال�ضورة املخيفة يف 

الع�ضور ال�ضابقة اأما يف ع�رشنا الراهن فاإنه 

أم������ر قابل للتحقيق ب�ضهول������ة  ب�ضبب التطور  ا

�ضلحة الدمار ال�ضامل. »اأما بالن�ضبة  املرعب لأ

كرث رخاًء: فهي  لل�ضالح، فيعد ال�ضناع������ة الأ

الت������ي �ضعدت باأمري������كا اإىل القمة، وجعلتها 

وىل عق������ب احلرب العاملية  القوة العاملية الأ

وىل. ويف ع������ام 1945 ا�ضتولت –بف�ضلها-  الأ
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الوليات املتحدة على ن�ضف الرثوة العاملية، 

زماتها عام 1929.  وتو�ضلت اإىل حل نهائي لأ

وقد فجرت احلرب الكورية جناحاً اقت�ضادياً 

هائاًل وجديداً ومذبحة العراق كانت اإكلياًل 

من املجد واإعالناً م�ضوراً باحلجم الطبيعي 

وال�ض������وت وال�ضورة ملحركات املوت القاهرة 

مريكي������ة، فارتفع������ت مبيعاتها  واملعق������دة الأ

)20(
ودارت عجالت اإنتاجها عقب املذبحة«.

ولع�ل امل�ضكلة املركزي�ة يف عاملنا الي�وم كما 

يت�ضورها غارودي تكم�������ن يف وح�دة العال�م 

ومتزق�ه يف اآن مع�اً »اإنه عامل متالحم وممزق 

يف الوقت نف�ض������ه، ياله من تناق�ض مميت!* 

ن������ه م������ن املمكن، م������ن الناحية  متالح������م: لأ

الع�ضكرية، الو�ض������ول اإىل اأي هدف انطالقاً 

ن انهيار البور�ضة يف لندن  من اأي قاعدة، ولأ

أو نيويورك ي������وؤدي اإىل اأزمة اأو  اأو طوكي������و  ا

بطالة يف كل اأرج������اء العامل. وحيث تكون كل 

أ�ضكال الثقافة -اأو عدم الثقافة- حا�رشة يف  ا

كل القارات عر التلفزيون والقمر ال�ضناعي، 

ل ميكن اأن حتل اأي م�ضكلة بطريقة معزولة 

وم�ضتقلة، ل على م�ضتوى اأمة، ول حتى على 

نه  م�ضتوى ق������ارة من الق������ارات. * ممزق: لأ

من وجه������ة النظر القت�ضادي )طبقاً لتقرير 

برنام������ج الأمم املتحدة عام 1992( 80% من 

م�ضادر العامل ي�ضيطر عليها وي�ضتهلكها %20 

 )21(
من �ضكان العامل«.

 وبعد هذا ال�ضتعرا�ض املب�ضط ل�رشورة 

احلوار ب������ني احل�ضارات واأهميت������ه نت�ضاءل 

هل هن������اك اإمكانية لتحقيق������ه ب�ضكل فعلي؟ 

يجاب اإذ اإن هناك  واجلواب على ذل������ك بالإ

ن احلوار تقليد ح�ضاري  اإمكانية لتحقيقه لأ

زمنة،  وفعل اإن�ض������اين راٍق مور�������ض يف كل الأ

أزمن������ة ال�ضل������م واأزمنة  وي�ضت������وي يف ذل������ك ا

ن كل ح�ض������ارة حتمل يف  احل������رب، وذلك لأ

ت�ضاعيفها اإمكانية احل������وار ولديها القابلية 

له والرغبة فيه مثلما لديها القابلية والرغبة 

يف املحافظة على اإرثها احل�ضاري وموروثها 

الثقايف وهويتها اخلا�ضة.  

وهن������ا ميكن اأن يت�ض������اءل البع�ض بحجة 

تي: ما هي  أو املو�ضوعية ال�ضوؤال الآ الواقعية ا

الفائ������دة التي �ضوف تعود على الدول القوية 

واقت�ضادياً  والغني������ة واملتقدمة تكنولوجي������اً 

ومعرفي������اً وع�ضكري������اً من ج������راء م�ضاعدتها 

للدول ال�ضعيفة والفقرية واملتخلفة ح�ضارياً 

واقت�ضادي������اً؟ ويجيبنا الع������امل العربي اأحمد 

زويل عن هذا ال�ضوؤال بقوله:  »فعلى امل�ضتوى 

ال�ضخ�ض������ي هناك مررات ديني������ة وفل�ضفية 

حت�������ض الغني على اأن يق������دم جزءاً من ماله 

اإىل الفق������ري، فالف�ضيل������ة واملب������ادئ ووقاية 

أو الدفاع عن النف�ض، كل ذلك يح�ض  الذات، ا

ن�ضان، اأما  خيه الإ ن�ض������ان لأ على م�ضاعدة الإ

بالن�ضبة للدول ف������اإن العون املتبادل من اأجل 
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ر�������ض ووقايتها، واإذا �ضلمنا  احلفاظ على الأ

ن مبثابة قرية وخا�ضة  ب������اأن العامل اأ�ضب������ح الآ

يف ع�رش تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، 

مان الجتماعي  فاإنه من الواجب اأن نوفر الأ

لغري القادرين يف هذه القرية، واإّل نكون قد 

�ضجعنا على اندلع ثورة. 

وغني عن البيان القول باأن حياة اإن�ضانية 

�ضليمة وم�ضتدامة تتطل������ب بال�رشورة تعاوناً 

وم�ضاركة م������ن اأع�ضاء العائلة الب�رشية كافة، 

وزون عل������ى �ضبي������ل املثال يعد  فا�ضتنف������اذ الأ

م�ضكلة لي�ض مبقدور العامل املتقدم الت�ضدي 

لها وعالجها مبف������رده، فلي�ض الذين ميلكون 

ه������م وحده������م الذي������ن ي�ضتخدم������ون املواد 

الكيميائية التي ينتج عنها الكلورفلوروكربون 

وا�ضتنزاف  مرا�������ض،  الأ وانتق������ال   ،)CFC(

املوارد الطبيعية وظاهرة الدفيئة )الحتبا�ض 

احلراري( ه������ي ظواهر عاملية، ويتحتم على 

الذين ميلك������ون والذين ل ميلكون اأن يبحثوا 

لها ع������ن حل������ول، واأن يتدار�ض������وا عواقبها، 

واأخ������رياً هن������اك القت�ضاد العامل������ي النامي. 

أ�ضواق وموارد الدول النامية م�ضدراً  وت�ضكل ا

لل������رثوة والغنى للدول املتقدمة، ومن ثم فمن 

احلكم������ة اأن تك������ون هناك عالق������ات تعاون 

جل من������و اقت�ضادي  متبادل������ة ومتناغم������ة لأ

 )22(
متبادل«.

مل�ضتقبل  غ����ارودي  روؤي����ة   : ���ض��اد���ض��ًا 

فيما  احل����وار  وم�ضتقبل  احل�����ض��ارات 

بينها:

ملاين  منذ �ضدور كت������اب الفيل�ض������وف الأ

أزول������د �ضبنغل������ر )تدهور الغ������رب( ومعظم  ا

مفكري الغرب ي�ضعرون بالت�ضاوؤم من م�ضتقبل 

ح�ضارتهم،  اإذ �ضعروا باأن ح�ضارتهم لي�ضت 

يف ماأمن من اأن ي�ضيبها ما اأ�ضاب احل�ضارات 

خرى. ن�ضانية الأ الإ

أرنولد توينبي  فهذا املوؤرخ واملفكر الكبري ا

�ضاحب نظري������ة )التحدي وال�ضتجابة( يرى 

اأن احل�ض������ارة الغربية يف انحدار، وباأن هذا 

وربية.  أ منذ ع�رش النه�ضة الأ النحدار قد بدا

واإذا كن������ا نرى اليوم اأن احل�ضارة الغربية يف 

اأقوى مظاهرها املادية والتقنية، فاإن توينبي 

و�ضبنغلر يعتق������دان اأن العرة لي�ضت باملظهر 

املادي للح�ضارة م������ن اآلت وم�ضانع وتقانة 

وقوة اقت�ضادية وع�ضكرية.. اإلخ واإمنا العرة 

بالروح والق������وة الكامنة في������ه والقدرة على 

قدام على مواجهة التحديات وامل�ضاعب.  الإ

وحت������ى �ضموئيل هنتنغت������ون �ضاحب مقولة 

)�ض������دام احل�ض������ارات( وال������ذي يعت������ر من 

منظ������ري العوملة  ي������رى اأن »العاملية الغربية 

نها ميكن اأن تقود اإىل  خطرية على الع������امل، لأ

حرب ح�ضاراتيه متبادل������ة كرى بني الدول 
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نها ميكن اأن  �ضا�ضية وهي خطرية للغرب لأ الأ

تقود اإىل هزمية الغرب م������ع انهيار الحتاد 

ال�ضوفيتي، فالغربي������ون يرون باأن ح�ضارتهم 

يف مكان������ة هيمنة غ������ري متوازن������ة، بينما يف 

�ضيوية  �ضعف الآ الوقت نف�ض������ه املجتمعات الأ

خرى بداأت تك�ضب  وامل�ضلم������ة واملجتمعات الأ

)23(
القوة«.

ومن خالل ه������ذا ال�ضتعرا�������ض املب�ضط 

لبع�������ض مفك������ري الغ������رب جن������د اأن تدهور 

احل�ضارة الغربية لي�ض بال�ضيء اجلديد كما 

تنب������اأ به غارودي، ولك������ن اجلديد يف فل�ضفة 

�ضباب   غارودي يظه������ر يف طريقة حتليله لالأ

التي تكمن خلف انهيارها.

اإذاً.. كي������ف ي������رى غ������ارودي م�ضتقب������ل 

احل�ضارة الغربية؟ يرى غارودي اأن احل�ضارة 

الغربية يف طريقها لالنحطاط، والنحطاط 

الغرب������ي كما ي������راه، معناه وق������وع  احل�ضارة 

الغربية يف احلرية وال������ال ا�ضتقرار، وافتقار 

ي معنى، فتغدو بذلك وكاأنها  احلياة داخلها لأ

ج�ضد قائم ولكن ب������ال روح.. وكون الوليات 

مريكية يف فكر غ������ارودي متثل  املتح������دة الأ

طليعة النحط������اط فذلك يعني اأن الوليات 

مريكية متثل الذروة يف الالمعنى  املتحدة الأ

مريكية حمكوم  والعبثية، كما اأن احل�ضارة الأ

أيه، فاقدة للقا�ضم  نها، برا عليها بال�ضقوط لأ

امل�ضرتك بني كل احل�ض������ارات، وهو امتالك 

أ�ضئل������ة الغايات  جاب������ات الفا�ضلة عل������ى ا الإ

ن�ضان. فه������ي احل�ضارة الوحيدة  خرية لالإ الأ

يف التاري������خ الت������ي جتي������ب عن �ض������وؤال: ما 

أع������رف. ولهذا ا�ضتحقت  معن������ى حياتنا ب� ل ا

و�ضف )ح�ض������ارة الالمعن������ى(.  والواقع اأن 

غ������ارودي يدرك متاماً القوا�ض������م التاأ�ضي�ضية 

وروبية واحل�ضارة  امل�ضرتكة بني احل�ضارة الأ

مريكي������ة ومدى ارتباطهما م������ع بع�ضهما  الأ

بع�ضاً، بو�ضفهما ي�ض������كالن معاً، ما ا�ضطلح 

عل������ى ت�ضميته احل�ضارة الغربي������ة، وهذا ما 

يجعله متخوفاً من ا�ضتحالة اإنقاذ اأوروبة من 

مريكي الذي يراه واقعاً  طوف������ان ال�ضقوط الأ

جل ذل������ك ي�ضتفرغ غارودي ما  ل حمالة، ولأ

يف و�ضعه يف الدعوة اإىل وقوف اأوروبة خارج 

مريكي، �ضيا�ضياً واقت�ضادياً  دائرة النف������وذ الأ

وثقافي������اً واجتماعياً. وبذلك ي�ضعى غارودي 

ن يكون �ضقوط الولي������ات املتحدة �ضقوط  لأ

ح�ض������ارة ولي�ض �ضقوطاً للع������امل باأ�رشه. »لقد 

دخلت الولي������ات املتحدة مرحل������ة ال�ضقوط 

التاريخي بالنهي������ار البياين حل�ضارتها. اأي 

)24(
التفكك التدريجي الداخلي«.

مريكي  ولك������ن.. ملاذا يب������دو النظ������ام الأ

متما�ضكاً يف ظاه������ره رغم النهيار الداخلي 

ال������ذي يوؤكد غارودي على حدوثه؟ واجلواب 

على هذا ي�ضوقه لنا غارودي بقوله: »ي�ضعى 

هذا النظام اإىل اإبراز التما�ضك بف�ضل تفوقه 



ية جديدة مل�ضتقبل احلوار بني احل�ضارات ر�جيه غار�دي.. ر�ؤ

213 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

قوى تكنيكياً،  الوحيد يف امتالك ال�ضالح الأ

فار�ض������اً عل������ى اأطرافه من ال������دول �ضيطرة 

أ�ضاليب  و�ضط������وة حمكم������ة، م�ضتخدم������اً كل ا

التدخ������ل، واحتكار هذا التدخ������ل،  ويغطيه 

ن�ضاين  -اإذا كان ممكن������اً- با�ض������م التدخل الإ

بغط������اء املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة متام������اً له، من 

منظم������ة الأمم املتحدة اإىل �ضن������دوق النقد 

 )25(
الدويل حتى البنك الدويل«.

فهل ميكن اأن ن�ضتنتج مما �ضبق ذكره باأن 

أنه  أو ا غارودي ناقم على احل�ضارة الغربية؟ ا

أراد التقليل من �ضاأنها؟ واحلقيقة اأن غارودي  ا

أنه  مر ا أبداً وكل ما يف الأ مل يه������دف اإىل ذلك ا

أراد اأن ي�ضفي على احل�ضارة الغربية �ضفة  ا

الن�ضبي������ة، وما ياأخذه عليه������ا وينتقدها فيه، 

هو رغبتها يف ال�ضيطرة والهيمنة واإق�ضائها 

خ������رى. ولذلك  وتهمي�ضه������ا للح�ض������ارات الأ

يدعوها اإىل الع������رتاف بف�ضل احل�ضارات 

خ������رى عليها، واأن تعيد قراءة احل�ضارات  الأ

الالغربي������ة ق������راءة مو�ضوعي������ة وخ�ضو�ضاً 

ن  �ضالمي������ة ، وذلك لأ احل�ض������ارة العربية الإ

أيه، ق������د ظهرت يف  النه�ض������ة احلقيق������ة، برا

ندل�������ض، وامتدت من الق������رن التا�ضع اإىل  الأ

الق������رن الثالث ع�������رش املي������الدي، ولي�ض يف 

اإيطاليا يف القرن ال�ضاد�ض ع�رش، كما يدعي 

ندل�ض، يف  الكثري من موؤرخي الغ������رب»يف الأ

القرن التا�ضع اإىل القرن الثالث ع�رش، عندما 

كان������ت قرطبة اأكر  مدين������ة يف العامل، بعدد 

�ضكانها، حينئ������ذ، وخا�ضة باإ�ضعاعها الثقايف 

يف قلب الع������امل الناب�ض ن�ض������اأت نظرة للعامل 

ن�ض������ان وهلل مبني������ة على تط������ور �ضامل  ولالإ

للعقل. وعن ذلك حتدر العلم التجريبي كما 

اع������رتف )روجر بيكون( ال������ذي ن�رش اإ�ضعاعه 

أبداً  أوروب������ة باأكملها. هذا العلم مل يكن ا على ا

منف�ضاًل ع������ن احلكمة اأي ع������ن التفكري يف 

 كما ي������رى غارودي باأن 
)26(

غاي������ات البحث«.

�ضالمية هي احل�ضارة امل�ضوؤولة  احل�ضارة الإ

عن �ضن������ع القرن الواح������د والع�رشين، وهي 

القادرة عل������ى حل م�ضاكل العامل اأجمع، ولكن 

امل�ضكل������ة، براأي غارودي، تكمن يف اأن معظم 

�ضالمية يجهلون موقعهم  أبناء احل�ض������ارة الإ ا

احلقيق������ي، ودورهم الفاع������ل يف العامل. وهو 

يدعوهم اإىل اأخذ دورهم الريادي والتاريخي 

كما فعل اأجدادهم مع الوقوف على القاعدة 

�ضالف  مان������ة تقت�ضي من الأ التالي������ة: )اإن الأ

ج������داد ل برمادهم واأن  الحتفاظ ب�ضعلة الأ

النهر يبقى وفي������اً ملنبعه حتى وهو ي�ضب يف 

البحر( وال�ض������وؤال هو هل ميك������ن اأن يحقق 

�ضالمي������ة نه�ضة جديدة  أبناء احل�ض������ارة الإ ا

على غرار نه�ضة قرطب������ة يف القرن الثالث 

ع�رش؟ ويجيبنا غارودي »ب������اأن هذه النه�ضة 

لي�ضت ممكنة فح�ضب بل اإنها �رشورية اأي�ضاً. 

ذلك اإن النه�ضة التي كانت وعداً متاألقاً، يف 
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اإ�ضبانيا يف القرن الثالث ع�رش، كان لها توجه 

معاك�ض لتوجه نه�ض������ة القرن ال�ضاد�ض ع�رش 

نكليزي والثامن  يطايل وال�ضابع ع�������رش الإ الإ

ع�������رش الفرن�ضي، من تاري������خ الغرب. ومل تكن 

خرى ب�ضمور البع������د املت�ضامي  تت�ض������ف كالأ

�ضالمية   ب������ل كانت احل�ضارة الإ
)27(

ن�ضان« لالإ

أبعاد وحاجات  مت�ضفة بالوعي ال�ضامل لكل ا

ن�ضان. ولذل������ك كله راأى غارودي  وغايات الإ

�ضالمي������ة قادرة على قيادة  باأن احل�ضارة الإ

خرى والتفاعل معها لتحقيق  احل�ضارات الأ

م������ل( الذي  م�رشوع������ه الكوين )م�������رشوع الأ

يحقق احلوار الفعال واحلقيقي واملثمر بني 

ن�ضانية جميعها وبهذا احلوار  احل�ضارات الإ

وحده، ميك������ن للب�رشية اأن ت�ضن������ع م�ضتقباًل 

ن�ضان بكل  اإن�ضانياً م�رشق������اً يحقق اإن�ضانية الإ

أ�ضباح  أبعادها ويرفع ع������ن كاهلها كوابي�ض وا ا

ال�ضدام وال�رشاع والفناء.

اخلامتة: 

ن�ضان،  مي������ان العميق باإن�ضاني������ة الإ اإن الإ

وال�ضغف الكب������ري بال�ضالم العامل������ي، والتنبوؤ 

ن�ضانية، والوعي ال�ضامل  املتب�رش مل�ضتقبل الإ

ن�ض������ان ومتطلبات������ه، اإ�ضاف������ة اإىل  بع������اد الإ لأ

أ�ضباح التنازع والت�ضادم  اخلوف ال�ضديد من ا

�ضي������اء ق������د جعلت  وال�������رشاع، كل ه������ذه الأ

غارودي ي�رش عل������ى الدعوة اإىل احلوار بني 

ن احلوار هو  احل�ض������ارات، وما ذل������ك اإل لأ

كرث �ضداداً، نحو حتقيق  الطري������ق الأجنع والأ

ولدة ح�ضارة اإن�ضانية جديدة، تتج�ضد فيها 

ن�ضانية العليا كواقع معا�ض  كل املثل والقيم الإ

أبعاده ال�ضائعة  ن�ضان املعا�������رش كل ا يعيد لالإ

و�ض������ط �ضيط������رة احل�ضارة الغربي������ة املادية، 

ح�ض������ارة )عبادة ال�ض������وق(. وه������ذا يتطلب 

نا(  من كل ح�ض������ارة اأن حتطم �ضنمي������ة )الأ

املتبجح������ة التي ترى  نف�ضه������ا مركزاً للكون، 

واأن تتوق������ف كل ح�ضارة ع������ن اإدعائها باأنها 

متتل������ك مقيا�ض احلقائق كله������ا. كما يتطلب 

خر( يف اإطار  أي�ضاً اإعادة �ضياغة �ضورة )الآ ا

من الت�ضام������ح والتعاون والرغبة امل�ضرتكة يف 

بلورة قي������م اإن�ضانية �ضامي������ة، ت�ضهم يف خلق 

التفاع������ل احل�ض������اري. واأن تعلم كل ح�ضارة 

خ������ر هي عالقة الهوية  نا بالآ باأن عالقة الأ

ن������ا اأن تبدع دون  والخت������الف، ول ميكن لالأ

اأن تثبت ذاته������ا اأولً ثم تدخل يف احلوار مع 

غريه������ا ثانياً وقد ذهب غ������ارودي اإىل القول 

أنا( ولذلك راأى  ب������اأن:  ال� )نحن( �ضابقة لال )ا

ن�ض������ان ل يع������ي ذاته اإل يف عالقاته  اأن »..الإ

خرين. والتفك������ري، اأي عالقة الذات  م������ع الآ

بالذات، لي�������ض ممكن������اً اإل كت�ضور خارجي 

خرين. فالوجدان الذي يتوجه  للعالقة مع الآ

أنا( اإمنا يقوم  باحلديث اإىل ذاته يف �ضيغة )ا

خر.  بالوظيفة التي كانت وظيفة الوجدان الآ

 )28(
والذاتية تولد من الت�ضال«.
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وهذا الت�ضال ل يكون �ضليماً اإذا نظرنا 

آة مك�ضورة  خر( مب������را أو اإىل )الأ ن������ا( ا
اإىل )الأ

أنه ل يكون ممكناً اإذ نظرنا  ت�ضوه الواقع كما ا

اإىل الواق������ع من خالل م������راآة حمدبة ت�ضخم 
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امللخ�ص: 

اإن ه������ذه الدرا�سة فيما اأعتق������د تلبي حاجة كبرية لدار�س������ي علوم اللغة، 

وخا�س������ة امل�ستغل������ن بق�سايا النحو العربي، وعلى مبل������غ علمي فاإن املعلقات 

در�ست من جوانب متعددة، لك������ن تبقى ق�سية »ال�رضورة النحوية الواقعة يف 

�سع������ر املعلقات« مل تدر�س درا�سة متكاملة ومف�سلة، خا�سة ما يتعلق بالق�سايا 

النحوية وال�������رضورة التي وقعت يف هذا ال�سعر على الّرغم من �سهرته، حيث 

اأ�ضتاذ النحو العربي والل�ضانيات يف جامعة ح�ضيبة بن بو علي- اجلزائر

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁❁

ò

ال�شاهد النحوي ولغة ال�رضورة 

ال�شعرية قراءة يف املعلقات

نور الدين الب�صري 
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مل يجمع يف م�شن������ف م�شتقل. و�شعورياً مني 

باأن �شواهد املعلقات يف حاجة اإىل ا�شتئناف 

أنا قراأت ما  يف النظ������ر والتقييم، والنقد اإذا ا

كتب عن������ه من موؤلفات حديث������ة، واإح�شا�شي 

أنا اأقراأ عن �شواهد املعلقات   وا

وعلى الّرغم من قلتها يف الكتب النحوية 

أّن ه������ذه القلة مل ت�شلم من النقد، فلذلك  اإال ا

ا�شتقر حد�شي على �شوؤال طاملا راودين: هل 

�شع������ر املعلق������ات التي بنى عليه������ا النحويون 

درا�شته������م خال م������ن ال�رضورة؟ ه������ل وقوع 

ال�������رضورة يف ال�شع������ر م�شلم ب������ه؟ هل تقدح 

ال�������رضورة يف اال�شت�شه������اد به.ه������ل ن�شتطيع 

اأن نوجه لل�شواه������د التي تقع فيها ال�رضورة 

نق������دا؟ اإذاً هذه الدرا�ش������ة هي حماولة و�شع 

هذه ال�شواهد يف ميزان النقد، واإعادة النظر 

فيها، حيث ما زالت حتتل قد�شية يف عقول 

مر باخلليل  الدار�ش������ن، خا�شة ملا يتعل������ق االأ

و�شيبوي������ه نظراً ملا لهما من منزلة معتربة يف 

النحو العربي.

ال�رضورة لغة: 

قال ابن فار�س: �رض ال�شاد والراء ثالثُة 

ّول خالف النَّْفع، والثاين: اجتماُع  اأ�شول: االأ

ّ: �شدُّ  ل ال�رضَّ وَّ
يء، والثالث الق������ّوة. فاالأ ال�شَّ

ّاً.ثمَّ يحمل على  َّه ي�رُضُّه �رضرَ النَّْفع.ويقال �رضرَ

و قاررَبرَه.
أ ه ا هذا كلُّ ما جانرَ�شرَ

أة على  ّ: تزوُّج املرا ُّ: الُهزال. وال�رشِّ فال�رشُّ

ّ، اأي: على  �رَشَّة. يقال نكَحْت فالنُة على �رشِ

أٍة كانت َقبْلَها. امرا

أةُ على �رُشٍّ  : تزّوَجت املرا
ّ
�ضمعي وقال الأ

 . ٌّ �رشار مثلُه، وهو رجٌل ُم�رشِ ّ.قال: والإِ و�رشِ

ِّ، كاأنَّها ت�رشُّ  َّة: ا�ضٌم م�ضت������قٌّ من ال�رشَّ وال�رشَّ

خرى كم������ا ت�رشُّها تل������ك. وا�ضُطرَّ فالٌن  الأ

عر  اإىل كذا، من ال�������رشورة. ويقولون يف ال�ضِّ

أثِيِبي اأخا  مين������ة: ا ������اُرورة«. قال ابُن الدُّ »ال�ضَّ

أ�ضَفَق الِعَدى عليه وَقلّت يف ال�ضديق  �ضارورٍة ا

َمعاذُرهْ.

ع:  َّة ال�رشَّ �ضُل الث������اين: َف�������رشَ أّم������ا الأ وا

َّة: التي ل تخلو  أبو ُعبيد: ال�رشَّ متُه. قال ا حَلْ

ي������ت بذلك لجتماِعها. و�رَشَّةُ  من اللَّنب.و�ضمِّ

بهام: اللحم املجتم������ع حتتَها.ومن الباب:  الإ

َفة  ّ: الذي له �رَشَّةٌ من مال، وهو من �ضِ املُ�رشِ

املال الكثري.قال: ِبَح�ْضِبَك يف القوِم اأن يَعلموا   

ْ ّ  ُم�رشِ
ٌّ
أنََّك فيهم َغِني با

ة الّنْف�ض. أّم������ا الثال������ث: فال�رشير: ُق������وَّ وا

ويقال: فالٌن ذو �رشير على ال�ضيء، اإذا كان 

)1(
ذا �ضٍر عليه ومقا�ضاة.

ورةُ: ا�ضم مل�ضدر  وق������ال اخلليل: وال�������رشَّ

ورةُ على  ال�ضط������رار؛ تقول: َحَملَتْن������ي ال�رشَّ

كذا وقد ا�ضُطرَّ ف������الن اإىل كذا وكذا بناوؤه: 
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ّن الّتاَء مل يَْح�ُضن  »اْفتُِعَل«، فُجِعلَت التاءُ طاًء لأ

)2(
اد. لفظها مع ال�ضّ

ال�رضورة ا�ضطالحا: 

احلاج������ة وال�ضدة ل مدفع له������ا وامل�ضقة 

و)يف ال�ضع������ر( احلالة الداعية اإىل اأن يرتكب 

 
)3(

فيه ما ل يرتكب يف النرث )ج( �رشائر.

ال�ضعرية  ال�رشورة الحتياج وال�������رشورة 

هي ما مل يرد اإل يف ال�ضعر �ضواء كان لل�ضاعر 

 )4(
فيه مندوحة اأم ل.

و عرف الروماين ال�������رشورة بقوله: هي 

املداخل������ة فيم������ا ل ميكن المتن������اع منه واإن 

)5(
�رش.

 ال�رضورة: م�ضتقة من ال�رشر وهو النازل 

)6(
مما ل مدفع له.

 Le ال��������ن��������ح��������وي��������ة  ال�������������������������������رضورة 

 :conditionnement  syntaxique
أندري������ه رومان هي نت������اج الوقف  عن������د ا

الذي يتحقق عادة باختفاء ال�ضائت الق�ضري 

ع������راب(، مثال لذل������ك: �ضَققَت،  )حرك������ة الإ

�ضَقْق������ْت. ه������ذا الختفاء ي������وؤدى اإىل �ضقوط 

التنوين الذي من املفرت�ض اأن يتبع ال�ضائت 

ومثال لذلك: َكلُبُ >--- َكلْْب )وهى �ضيغة 

 Forme وقفية لال�ضم املفرد يف حالة الرفع

وَكل������ٍب--،   )pausale du nominatif
 forme كلْب )�ضيغ������ة وقفية يف حالة اجلر

pausale du génitif(و َكلباِن--- َكلَْباْن 
)وهى �ضيغة وقفية لال�ض������م املثنى يف حالة 

أ�ضلوبه  الرف������ع.)7( وباعتبار اأن  ال�ضع������ر له ا

ألفاظه وله اإيقاعاته وله قيوده من وزن  ول������ه ا

وقافية، ويتن������اول مو�ضوعات خا�ضة تفر�ض 

أثناء  عل������ى ال�ضاعر قي������وداً ل تفر�������ض عليه ا

كالمه العادي.وقد ت�رش هذه القيود ال�ضاعر 

اإىل ال�������رشورة ويق������ف ال�ضاع������ر حريانا بني 

القاع������دة النحوية واملو�ضيقى ال�ضعرية.وهذا 

قد يوؤدي اإىل تاأثري اللغة التي ي�ضطرون اإليها 

أي�ضاً،  أل�ضنتهم يف غري ال�ضعر ا فتجري عل������ى ا

والأخطر من ذلك اأن ي�ضتنبط قاعدة نحوية 

من بيت خطاأ. ف������اإىل اأي مدى ميكن اعتبار 

�ضالي������ب ال�ضعرية لبناء القاعدة  �ضالحية الأ

النحوية؟ 

ال���������رضورة ب���ني ال��غ��ل��ط واخل���ط���اأ 

واملندوحة:

 هل تكل������ف النحاة ليرروا  ما وقع  فيه 

ال�ضعراء من خطاأ جراء ال�رشورة ال�ضعرية اأم 

أن������ه ف�ضاء ي�ضمح لل�ضاعر اأن يخرق القاعدة  ا

ويطّوع اللغة للخروج عن املاألوف؟

اأن  اعل������م  وخط���اأ:  غل���ط  ال����رضورة  اأ- 

�ضل يف ال�ضعر اأن يك������ون موافقا لقواعد  الأ

اللغ������ة العربية من نح������و و�رشف وغري ذلك، 
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م������ا خالف ذلك فهو خط������اأ غلط وخطاأ 

عر  َم������ْرُدوُد، ولذلك قال ابن فار�ض: وال�ضِّ

ن�ضاب،  ديواُن الع������رب، وبه ُحِفظ������ت الأ

آث������ر، ومنه تُعلِّمت اللغة. وهو  وُعِرفت املا

أ�ْض������َكَل من غريب كتاب اهلل  ٌة فيما ا ُحجَّ

ج������ّل ثن������اوؤه وغريب حدي������ث ر�ضول اهلل 

�ضلى اهلل علي������ه و�ضلم وحديث �ضحابته 

أ�ْضَعَر، و�ِضْعٌر  والتابعني. َوَقْد يكون �ضاعٌر ا

�ضعار  أَْو اأظرف.فاأّما اأن يتَفاَوَت الأ اأحلى ا

القدمية َحتَّى يتباعد ما بينها يِف اجلودة 

ف������ال. وب�ض������كل يُْحتَ������ّج واإىل كلٍّ يُحتاج. 

فاأما الختيار الَِّذي ي������راه النا�ُض للنا�ض 

ف�َضَه������وات، كلٌّ وال�ضع������راء اأمراء الكالم، 

ون املق�ضور،  يق�������رشون املم������دود، ول مي������دُّ

وي�ضريون،  ويوؤمن������ون  ويوؤخ������رون،  ويقّدمون 

ويختل�ضون ويُع������ريون وي�ضتعريون. فاأما حلٌن 

أَْو اإزالُة كلمة عن نهج �ضواب فلي�ض  يِف اإعراب ا

له������م َذِل������َك. ول معنى لقول م������ن يقول: اإن 

 يِف �ِضعره مبا 
َ
لل�ضاعر عند ال�رشورة اأن ياأتي

أمل ياأتيَك  ل يج������وز. ول معنى لقول من قال: ا

أ�ضبهه من  نباء تَنْمي وهذا واإن �ضّح َوَما ا والأ

قوله: ملا َجفا اإخوانُه م�ْضَعباً، وقوله: فا عند 

������ا تعِرفان ُربوُع، فكلُّه غل������ط وخطاأ، َوَما  مِمّ

ْون اخلطاأ  جعل اهلل ال�ضعراء مع�ضومني يَُوقَّ

والغل������ط، فما �ضحَّ من �ضعرهم فمقبول، وَما 

أبَتُْه العربية واأ�ضولها َفَمْرُدوُد. ا

ِرْد لَُه الَِّذي يُريده   بَلَ������ى لل�ضاعر اإَذا مَلْ يَطَّ

يِف وزن �ضعره اأن ياأتي مبا يقوم مقامه بَ�ْضطاً 

واخِت�ضاراً واإبْدالً بعد اأن ل يكون فيما ياأتيه 

أَْو لحناً، فل������ه اأن يقول: كالنَّْحِل يِف  ِطئاً ا خُمْ

ماِء ُر�ضاِب الَعْذِب وهو يُريد الع�َضل، وله اأن 

أتَُه بَع�ضيِم، و»الع�ضيم«  يقول: مثل الَفِنيق َهنَا

أتَه بِهناء.  أراد َهنَا أثر الِهناء. واإمنا ا ا

ع�ضى:  وله اأن يب�ُضط فيقول كما قال الأ

عاَدُتنا اخليل  فركوب  َتْرَكبوا  اإن 

ُن���ُزل َم��ْع�����رَضٌ  ���ا  ف���اإنَّ َت���ْن���ِزل���وَن  اأَْو 
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معناه: اإن تركبوا َرِكبنا واإن تنزلوا نزلنا، 

لَّ بالب�ضط وكذلك قوله:  لكن مَلْ ي�ضتقم لَُه اإِ

أراد:  ُد، ا واإن ت�ضُكن������ي جنداً فيا َحبَّذا جَنْ

أراد اإقامة  اأن ت�ضكني جنداً، �ضكناه فَب�ضط ملا ا

أن�ضدنيها اأبي فار�ض بن زكرّياء قال  ع������ر، ا ال�ضِّ

أبو عب������د اهلل حممد ب������ن �ضعدان  أن�ض������دين ا ا

أبو نَ�رْش  أن�ض������دين ا النح������وي الهم������ذاين قال ا

�ضمعي:  �ضاحب الأ

َعهُد ِبهما  يل  َلي�َس  دمَعتان  ملن 

اراُت واجَلَرُع الُكبُد ِبَحيُث التقى الدَّ

ًة َم����َودَّ اأنَّ  ��ْي��ت ال��غ��واين غ��ري  َق�����ضَ

بعُد اأِخ��َره��ا  ِل��َذْل��ف��اَء ما ق�ضيت 

ْب��َع��نْي ُح��ّي��ي��ِت رب��وًة فيا َرْب����َوَة ال��رَّ

ْغُد َعَلى الناأْي مني، وا�ْضَتَهلَّ بِك الرَّ

َن��َدْع��ُه ومن ِبِه ��دًا  ف��اإن َتَدعي جَنْ

ذا جْنُد واإن َت�ضُكِني جندًا فيا َحبَّ

واةُ اأن  وم������ا �ضوى َهَذا مم������ا َذِكَرِت ال������رُّ

)8(
عراء غلطوا ِفيِه. ال�ضُّ

مر فلم يغفلوه  اإن القدماء اأح�ضوا بهذا الأ

يف م�ضنفاته������م فتحدث������وا ع������ن ال�رشورات 

ها  ال�ضعرية، فاختلف������وا فيها، فمنهم من عدَّ

خطاأ يقع فيه ال�ضاعر وعليه اإ�ضالح اخلطاأ 

ه������ا اأن ل مندوح������ة لل�ضاعر  ومنه������م من عدَّ

عنها.

والعلم������اء بالتعاريف الت������ي تعر�ضنا لها 

�ضابقا  يعدون ال�������رشورة ال�ضعرية من معنى 

ال�ضطرار،وه������ي يف احلقيق������ة خط������اأ غري 

�ضع������وري يف اللغ������ة يقع في������ه ال�ضاعر وذلك 

أل������وف يف العربية  باخل������روج ع������ن النظام املا

�ضعرها ونرثها، ولك������ن ال�ضواب اأن ال�ضاعر 

أنغام قوافيه  يكون منهمكا مبو�ضيقى �ضعره وا

خطاء عن غري �ضعور منه. فيقع يف ه������ذه الأ

و بهذا ميكن عّد  ال�رشورة ال�ضعرية خمالفة 

املاألوف م������ن القواع������د يف ال�ضعر،�ضواء كان 

������ا يوؤي������د ذلك ما كتبه  أو قافية.وممَّ يف وزن ا

أبو هالل الع�ضكري يف كتابه )ال�ضناعتني(:  ا

»وينبغ������ي اأن جتتنب ارتكاب ال�رشورات واإن 

جاءت فيها رخ�ض������ٌة من اأهل العربية، فاإنها 

قبيح������ٌة ت�ضني الكالم وتذه������ب مبائة، واإمنا 

أ�ضعارهم لعدم علمهم  ا�ضتعملها القدماء يف ا

نَّ بع�ضهم كان �ضاحب بداية، 
بقباحته������ا، ولأ

أي�ضاً تنقد عليهم  والبداية مزلة، وم������ا كان ا

أ�ضعارهم، ولو قد نقدت وبهرج منها املعيب  ا

زمنة ويبهرج  كما ننقد على �ضع������راء هذه الأ

م������ن كالمهم ما فيه اأدنى عي������ب لتجنَّبوها، 

وهو كقول ال�ضاعر: 

�����ه �����ض����وُت ح����اٍد ل����ه زج�������ٌل ك�����اأنَّ

زم���رُي اأو  ال��و���ض��ي��ق��َة  ط��ل��ب  اإذا 

خر:  فلم ي�ضبع. وقول الآ

ت��ن��ِم��ى ن�����ب�����اء  واالأ ي���اأت���ي���َك  اأمْل 

مب����ا الق�������ْت ل����ب����وُن ب���ن���ى زي������اِد
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أمل ياأتيك«، فلم يجزم. وقال ابن  فق������ال: »ا

قي�ض الرقيات: 

ه��ْل ال����غ����وايَن  يف  اهلل  ب������ارَك  ال 

��ل��ُب م��طَّ ل���ه���نَّ  اإالَّ  ي�����ض��ب��ح��َن 

أم  فحّرك حرف العل������ة. وقال قعنب بن ا

�ضاحب: 

بِت من خُلقي مهاًل اأعاذل قْد جرَّ

�ضنُنوا واإن  ق�����واٍم  الأ اأج����وُد  اإيّن 

فاأظهر الت�ضعيف. ومثله قول العجاج: 

ت�ضُكو الوَجى من اأظلٍل واأظلل

وقال جميل: 

�ضيمًة..  اأح�ضن  اثننِي  اأَرى  ال  اأال 

ي ومْن جمِل هِر منِّ على حدثاِن الدَّ

وقال: 

���ه ف���اإنَّ ������رضٌّ  االث����ن����ني  ج������اوز  اإذا 

ب���ن�������رٍض وت���ك���ث���ري ال����و�����ض����اِة ق��م��نُي

أل������ف الو�ضل. وق������ال غريه: من  فقط������ع ا

أرانيَها الّثعايل ووخٌز من ا

اإىل غ������ري ذلك مما يجري جم������راه، وهو 

مك������روه ال�ضتعم������ال وينبغ������ي اأن تتحام������ى 

العيوَب الت������ي تعرِتي القوايف، مث������ل ال�ّضناد 

أ�ضهلها، والتوجيه  بطاء، وه������و ا ق������واء والإ والإ

أ�ضع������ار املتقدمني واأكرث  واإن ج������اء يف جميع ا

لفاظ  أ�ضعار املحدث������ني. وينبغي اأن نرتب الأ ا

ترتيب������اً �ضحيحاً، فتقّدم منها ما كان يح�ضن 

تقدمي������ه، وتوؤخر منها ما يح�ضن تاأخريه، ول 

تقّدم منها ما يك������ون التاأخري به اأح�ضن، ول 

أليق. توؤّخر منها ما يكون التقدمي به ا

ألفاظه قول بع�ضهم:  فما اأف�ضد ترتيُب ا

ي�����ض��ح��ُك م��ن��ه��ا ك���لُّ ع�����ض��ٍو لها

القواْم العي�ِس وح�ضِن  من بهجِة 

ت����رف����ُل يف ال����������ّداِر ل��ه��������ا وف����رة

ك���وف���رِة امل��ل��ط اخل��ل��������ي��ع ال��غ��الْم

كان ينبغي اأن يقول: كوفرة الغالم امللط 

أو الغالم اخلليع امللط، فاأّما تقدمي  اخلليع، ا

ال�ضف������ة عل������ى املو�ضوف ف������رديء يف �ضنعة 

أي�ض������اً: »بهجة العي�ض  الكالم ج������داً. وقوله ا

)9(
وح�ضن القوام« متنافٌر غري مقبول«.

ب - ال�رضورة ما لي�س لل�ضاعر عنه 

مندوحة: 

وال�رشورة عند الر�ضي و�ضيبويه  ما لي�ض 

لل�ضاعر عنه مندوحة، فقد نبه �ضيبويه على 

اأن م������ا ورد يف ال�ضعر من امل�ضتندرات ل يعد 

ا�ضطراًرا، اإل اإذا مل يك������ن لل�ضاعر يف اإقامة 

 .
)10(

ال������وزن، واإ�ضالح القافية عن������ه مندوحة

وهو ما ذهب اإلي������ه ابن ال�ضجري يف اأماليه، 

وخالف������ه البغدادي بقوله: ل يخفى اأن مبنى 

كالمه على اأن ال�رشورة ما لي�ض لل�ضاعر عنه 

أنها ما وقع يف ال�ضعر،  مندوحة. وال�ضحيح ا

 
)11(

�ضواء كان عنه مندوحٌة، اأم ل.
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من املوا�ضع الت������ي نبه فيها �ضيبويه على 

أي������ه يف اأن ال�������رشورة، هي الت������ي ل يكون  را

لل�ضاعر عنها مندوحة قوله: »ول يح�ضن يف 

الكالم اأن يجعل الفعل مبنًيا على ال�ضم، ول 

ول حتى يخرج من  يذكر عالمة اإ�ضم������ار الأ

ول. ومن حال بناء ال�ضم  عمال يف الأ لفظ الإ

ول حتى ميتنع من اأن  علي������ه، وي�ضغله بغري الأ

يك������ون يعمل فيه. ولكنه قد يجوز يف ال�ضعر، 

. وردها البغدادي 
)12(

وهو �ضعيف يف الكالم«

أق������ول: ه������ذا مبني عل������ى اأن معنى  بقول������ه: ا

ال�رشورة عند ه������ذا القائل ما لي�ض لل�ضاعر 

عن������ه مندوحة، وهو فا�ضد كم������ا ياأتي بيانه. 

وال�ضحي������ح تف�ضريها مبا وقع يف ال�ضعر دون 

)13(
النرث �ضواء كان عنده مندوحة اأو ل.

�ضنوى:  وه���و مذه���ب  ابن مال���ك: قال الإ

أم������ورا ممنوعة يف  �������رشورة ال�ضع������ر تبي������ح ا

الختيار كق�������رش املمدود وغ������ريه واختلفوا 

يف حد ال�رشورة فقال ابن مالك هو ما لي�ض 

لل�ضاعر عن������ه مندوحة وقال اب������ن ع�ضفور 

. وق������ال يف �رشح 
)14(

ال�ضع������ر نف�ضه �������رشورة

الكافية ال�ضافية: واملتاأمل ملا اأورده امل�ضنف 

نها وقعت يف  من اأمثلة يراها فعل م�ضطر؛ لأ

النظم، ولي�ض لل�ضاع������ر عنها مندوحة.ومثل 

)15(
هذا يعده امل�ضنف من قبيل ال�رشورة.

ج - مذهب من ال يرى اأن ال�رضورة 

يف ال�ضعر فقط: 

ي������رى ابن جني وكثري م������ن النحويني: اأن 

ال�رشورة ما وقع يف ال�ضعر �ضواء كان لل�ضاعر 

عنه مندوحة اأم ل؟ ومل ي�ضرتطوا يف ال�رشورة 

اأن ي�ضط������ر ال�ضاعر اإىل ذل������ك يف �ضعره، بل 

نه  جّوزوا له يف ال�ضعر ما مل يجز يف الكالم؛ لأ

)16(
أُلفت فيه ال�رشائر. مو�ضع قد ا

أم������ا البغ������دادي فيقول ع������ن ال�رشورة:  ا

»وال�ضحيح تف�ضريها مبا وقع يف ال�ضعر دون 

)17(
أْو ل«. النرث �ضواء كان عنه مندوحة ا

قال ابن ه�ضام: »واإمنا ال�رشورة عبارة عما 

 )18(
اأتى يف ال�ضعر على خالف ما عليه النرث«.

كما اأن ال�ضعر ملّا كان مظنة لل�رشورة ا�ضتُبيح 

أُبيح ق�رش ال�ضالة  فيه ما مل يُ�ضطّر اإليه، كما ا

نه مظنة امل�ضق������ة مع انتفائها  يف ال�ضف������ر؛ لأ

علم:   وقال الأ
)19(

اأحيان������اً والرخ�ضة باقي������ة.

»وال�ضع������ر مو�ضع �������رشورة يحتمل فيه و�ضع 

ال�ضيء يف غري مو�ضعه دون اإحراز فائدة ول 

حت�ضيل معن������ى وحت�ضينه، فكيف مع وجود 

)20(
ذلك«؟

وقال اأبو حيان - يف التذييل والتكميل-:  

أنه ل مندوحة  »ل يعني النحويون بال�رشورة ا
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ع������ن النطق بهذا اللف������ظ، واإل كان ل توجد 

أو �������رشورة اإل  نه ما م������ن لفظ ا �������رشورة؛ لأ

وميكن اإزالتها ونظ������م تركيب اآخر غري ذلك 

الرتكيب، واإمنا يعنون بال�رشورة اأن ذلك من 

تراكيبهم الواقعة يف ال�ضعر املخت�ضة به، ول 

يقع ذلك يف كالمهم النرثّي، واإمنا ي�ضتعملون 

 )21(
ذل������ك يف ال�ضع������ر خا�ضة دون ال������كالم«.

ولع������ل اأهم ثمرة للخ������الف بني اجلمهور من 

جهة، و�ضيبوي������ه وابن مالك من جهة اأخرى؛ 

اأن ال�������رشورة وا�ضع������ة املدل������ول ح�ضب راأي 

اجلمهور؛ فهي ت�ضتمل كل ما ورد يف ال�ضعر، 

أكانت له نظائر يف النرث اأم  أو َكرُث فيه �ضواء ا ا

نهم  أنواع ال�رشائر نتيجة لهذا؛ لأ ل. فكرثت ا

كثار من  أو الإ ل يري������دون متزيق القاع������دة، ا

القواعد فا�ضتندوا اإىل هذا احلكم )ال�رشورة 

يف كل بي������ت يخال������ف القاعدة.اأما على راأي 

�ضيبويه، وابن مالك فاإن ما يجد ال�ضاعر عنه 

بدلً ل يعدُّ �رشورة، بل نوع من التغيري يجوز 

يف ال�ضعر والنرث على حد �ضواء. 

من ال�رضورة الواقعة يف املعلقات: 

تنوين ال�رشورة: وهو تنوين مال ين�رشف: 

ْدَر  نحو قول ام������رئ القي�ض: َويَْوَم َدَخلُْت اخْلِ

ِخْدَر ُعنَيَْزٍة. بتنوي������ن عنيزة ل�رشورة ال�ضعر 

واإل فه������ي ممنوعة م������ن ال�������رشف للعلمية 

 وعلل العكري ذلك باأن ال�ضاعر 
)22(

والتاأنيث

اإذا ا�ضط������ر اإىل �رشف ما ل ين�رشف جر يف 

مو�ضع اجلر ول������و كان اجلر من ال�رشف ملا 

ليه وذلك اأن التنوين   به من غري �رشورة اإِ
َ
أُِتي ا

قام������ة الوزن والوزن  ليه لإِ دعت ال�������رشورة اإِ

أو فتح فلما ك�رش  يقوم به �ضواءٌ ُك�رِشَ ما قبله ا

ن  أنه لي�ض م������ن ال�رشف لأ ح������ني نون ُعِل������َم ا

املانع م������ن ال�رشف قائم ومو�ض������ع املخالفة 

لهذا املانع احلاج������ة اإىل اإقامة الوزن فيجب 

)23(
اأن يخت�ض به.

وكان ب������ن جني يقول: »واعلم اأن ال�ضاعر 

له م������ع ال�رشورة اأن ي�������رشف ما ل ين�رشف 

ولي�ض له ترك �������رشف ما ين�رشف لل�رشورة 

�ضل  ه������ذا مذهبنا وذل������ك اأن ال�رشف هو الأ

فاإذا ا�ضطر ال�ضاع������ر رجع اإليه ولي�ض له اأن 

)24(
�ضل اإىل الفرع«. يرتك الأ

الكاف حرف عند  اأن  ال�رضورة  من 

�ضيبويه: 

أّنها –الكاف- حرٌف   ا
)25(

 مذهب �ضيبويه

، كقوله: 
)26(

اإل يف ال�رشورة

�َضَطٍط  ذوي  ينهى  ولن  اأتنتهوَن 

 كالطعِن َيْذَهُب فيه الزيُت والُفُتُل

خف�ض يج������ّوز اأن تكون  أبو احل�ض������ن الأ وا

)27(
ا�ضماً يف ف�ضيح الكالم.

اخل������الف يف الكاف هل تق������ع ا�ضما؟من 

ع�ضى:  ذلك ما قاله الأ
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���ض��ط��ٍط  ذوي  ول������ْن  اأت���ن���ت���ه���وَن 

يُت والفتُل عِن يذهُب فيِه الزَّ كالطَّ

ا�ضتعم������ال »ال������كاف« ا�ضماً، م������ن قوله: 

ا�ض������م  مو�ض������ع  »فال������كاف« يف  »كالطع������ن« 

مرفوع، فكاأنه قال: ول������ن ينهى ذوي �ضطط 

مثل »الطعن« فرفع������ه بفعله. فاإن قيل: فهل 

يجوز اأن يكون »الكاف« يف البيت حرف جر 

فتكون �ضفة قامت مقام املو�ضوف، تقديره: 

ولن ينهى ذوي �ضطط �ضيء كالطعن، فيكون 

الفاعل حمذوفاً، وهو»�ضيء« وتكون »الكاف« 

ن النكرات  حرف جر، �ضفة ل�ضيء الفاعل، لأ

تو�ضف باجلمل، نحو: »جاءين رجل من اأهل 

الب�رشة« و»قدم غالم ملحمد«.

فاجلواب: اأن ح������ذف املو�ضوف، واإقامة 

ال�ضفة مقام������ه، على كل ح������ال قبيح. وهو 

ماك������ن اأقبح منه يف بع�ض. وهو  يف بع�ض الأ

ن  أ�ض������د قبحاً منه مع املفعول، لأ مع الفاعل ا

الفاعل ل يك������ون اإل ا�ضماً �رشيحاً، واملفعول 

لي�ض كذلك. قد يك������ون ا�ضماً �رشيحاً، وغري 

�رشيح، األ ترى اإىل قولهم: ظننت زيداً يقوم، 

وح�ضب������ت اأخاك ي�رشب زي������داً، قال النابغة: 

هُ وبحَر عطاٍء ي�ضتخفُّ  فاألفيتُه يوماً يبريُ عدوَّ

املعابرا

وال�ضف������ة يف كالم الع������رب على �رشبني: 

اإما للتخلي�������ض والتخ�ضي�������ض، واإما للمدح 

والثناء.

طناب،  �ضهاب والإ وكالهما من مقامات الإ

يجاز والخت�ضار. واإذا كان  ل من مظ������ان الإ

ذل������ك كذلك مل يلق احل������ذف به، ول تخفيف 

اللف������ظ منه. هذا مع ما ين�ض������اف اإىل ذلك 

لبا�ض و�ضد البي������ان، األ ترى اأنك اإذا  من الإ

قل������ت: »مررت بطوي������ل« مل ي�ضتنب من ظاهر 

أو  هذا اللفظ املمرور ب������ه، اإن�ضان دون رمح ا

أو نحو ذلك. ثوب، ا

واإذا كان كذلك كان حذف املو�ضوف اإمنا 

أو �ضهدت احلال  هو مت������ى قام الدليل عليه، ا

به.وكلما ا�ضتبه������م املو�ضوف كان حذفه غري 

لئ������ق باحلديث.ومما يوؤك������د عندك �ضعف 

ح������ذف املو�ض������وف، واإقامة ال�ضف������ة مقامه 

أن������ك جتد من ال�ضفات م������ا ل ميكن حذف  ا

مو�ضوفه، وذلك اأن تكون ال�ضفة جملة، نحو 

أب������وه« و»لقيت  قولك: »م������ررت برجل قائم ا

غالم������اً وجهه ح�ض������ن«. األ ت������راك لو قلت: 

أب������وه، ولقيت وجهه ح�ضن« مل  »مررت بقائم ا

يح�ضن. فاأما قوله: واهلِل ما زيٌد بناَم �ضاحبْه  

)28(
ول خمالِط اللِّياِن جانبه.
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وق������د ناق�ض ه������ذه امل�ضاألة اب������ن منظور 

يف ل�ض������ان العرب حي������ث يق������ول: فاأَما قول 

ع�ضى:  الأَ

�َضَطٍط  َذوي  َيْنَهى  وَلْن  اأََتْنَتُهون   

ْيُت والُفُتُل  ْعِن َيْذَهْب فيه الزَّ كالطَّ

فلو حملت������ه على اإقام������ة ال�ضفة مو�ضع 

َوُّل قوله تعاىل: 
أ أَقبح من تا املو�ضوف لكان ا

. على حذف 
)29(

»َوَداِنَيًة َعَلْيِه���ْم ِظالُلَها«

ع�ضى هي  ن ال������كاف يف بيت الأَ املو�ضوف لأَ

الفاعلة يف املعنى ودانيًة يف هذا القول اإمنا 

ه������ي َمْفعول به������ا واملفعول قد يك������ون ا�ضماً 

غري �رشيح نحو َظنَنْ������ُت زيداً يقوم والفاعل 

ل يكون اإل ا�ضما �رشيح������اً حم�ضاً َفُهْم على 

أَ�ضدُّ حُمافظ������ة من جميع  اإحْما�ض������ه ا�ضم������ا ا

أ قد يقع غرَي ا�ضٍم  أَن املبتدا أَل ترى ا �ضم������اء ا الأَ

حم�������ضٍ وهو قوله تَ�ْضَم������ُع باملَُعيْديِّ خريٌ ِمن 

أَن  أَن تَراهُ؟ فت�ضمع كم������ا ترى فعل وتقديره ا ا

أَْن ورْفُعُهم تَ�ضمُع يدل على  ت�ضم������ع فحْذُفهم ا

أَن يك������ون عندهم غرَي  أَن املبت������داأ قد ميكن ا ا

ة  ا�ضٍم �رشيح واإذا جاز هذا يف املبتداأ على ُقوَّ

�ضِبهه بالفاعل يف املفعول الذي يبُعد عنهما 

أَجل ذل������ك ارتفع الفعل يف قول  أَْج������َوُز فمن ا ا

أَْن  أَْح�رُشُ الَوَغى وا اِجِري ا َيَُّهذا الزَّ
أ أَل ا َطَرفة ا

أَن������َت خُمِلدي؟ عند كثري  اِت هْل ا أَ�ْضَه������َد اللَّذَّ ا

أَجاز  أَْح�رُشَ الَوَغى وا أَْن ا أَراد ا نه ا من النا�ض لأَ

أَن يكون  �ضيبوي������ه يف قوله������م ُمْرهُ يَْحِفُره������ا ا

أَن  أَْن يَْحِفَرها فلما ُحِذفت ا الرفُع على قوله ا

ارتف������ع الفعل بعدها وقد َحَملَهم كرثةُ حذِف 

أَن ا�ْضتَجاُزوا ذلك  أَن مع غري الفاعل عل������ى ا ا

رى  ن كان ذلك جارياً جَمْ فيما مل يُ�َضمَّ فاِعلُه واإِ

)30(
الفاعل..

َقاَمِة  وِف َواإِ اخلالف يف َحْذِف امْلَْو�ضُ

ّفِة َمَقاَمُه:  ال�ضّ

أَتََرى،  أََراَد ا أُِريك َوِمي�َضُه.ا أََحاِر تََرى بَْرًقا ا ا

َويِف الَْبيْ������ِت َحْذٌف تَْقِديُرهُ بَْل َمْن يَِبيُت َقِريَر 

َعنْيٍ ُهَو ال�ّضِعيُد.

الْ������َكالِم  أَّوِل  ا ِلَدللَ������ِة   َ َ
������ر َفَح������َذَف اخْلَ

أَْم يَِبيُت  َعلَيْ������ِه. َويِف ِكتَاِب ابِْن ُدَريْ������ٍد �َضِعيٌد ا

ِبَحْذِف َمْن َوَه������َذا ِمْن بَاِب َحْذِف امْلَْو�ُضوِف 

ّن َمْن َهاُهنَا نَِكَرةٌ  ّفِة َمَقاَم������ُه ِلأَ َقاَمِة ال�ضّ َواإِ

َمْو�ُضوَفٌة.

لق������د ح������دد  ابن �ضي������ده املوا�ض������ع التي 

حت������ذف املو�ضوف، واإقامة ال�ضفة مقامه:.. 

نه يوؤدي اإىل حذف املو�ضوف واإقامة  ذلك لأ

ال�ضفة مقامه يف غري املوا�ضع التي ذكروها، 

وتلك املوا�ضع هي: 

1- تكون ال�ضفة خا�ضة بجن�ض املو�ضوف، 

نحو: مررت بكاتب ومهند�ض.
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أو واقعة خراً، نحو: زيد قائم. 2- ا

3- اأو حالً، نحو: مررت بزيد راكباً.

4- اأو و�ضفاً لظرف، نحو: جل�ضت قريباً 

منك.

�ضماء، وهذا  أو م�ضتعملة ا�ضتعمال الأ 5- ا

يحفظ ول يقا�ض عليه..«. 

واعتره ابن جني قبيحاً: »..فاجلواب اأن 

حذف املو�ضوف واإقامة ال�ضفة مقامه على 

ماكن اأقبح  كل حال قبيح وه������و يف بع�ض الأ

 
)31(

منه يف بع�ض..«.

ولك������ن  �ضعيف������اً:  البغ������دادي  واعت������ره 

ح������ذف املو�ض������وف، واإقامة ال�ضف������ة مقامه 

)32(
�ضعيف.

كما اعت������ره  ابن جن������ي يف اخل�ضائ�ض 

�ضعيف������اً: »ومما يوؤكد عن������دك �ضعف حذف 

)33(
املو�ضوف واإقامة ال�ضفة مقامه«.

وج���ّوزه ال���وراق بقول���ه: اإنه يجوز حذف 

)34(
املو�ضوف واإقامة ال�ضفة مقامه.

واعتر القي�ضي اأن بي������ت النابغة ا�ضطر 

فيه اإىل اإقامة ال�ضفة مقام املو�ضوف، وبيت 

ع�ضى مل ي�ضط������ر فيه اإىل ذلك، اإذ الدللة  الأ

البين������ة قد قام������ت على ا�ضتعم������ال »الكاف« 

خر:  ا�ضماً، يف نحو قول الآ

 وزع�����ُت ب���ك ال����ه����راوة اأع���وج���يٍّ

وث��اب��ا ك����اُب ج���رى  ال����رِّ ون����ِت  اإذا 

خر:  ومثله قول الآ

�ضوا على ى تقلَّ قليُل غراِر العنِي حتَّ

جُر الزَّ اأف��زع��ُه  اجل��وينِّ  كالقطا   

ومثله قول ذي الرمة:

اأبيُت على ميٍّ كئيبًا وبعلها على

يبتطْح  مِل  الرَّ عالِج  مْن  قا  كالنَّ

حِق يدعو  وقال اآخر: على كاخلنيِف ال�ضَّ

)35(
دى به ال�ضَّ

دلة  وبعد اأن �ض������اق القي�ضي جملة من الأ

على اأن الكاف ا�ضم؛ قال: وهذا نحوه، ي�ضهد 

بكون »ال������كاف« ا�ضماً، فال ت������رتك الظاهر، 

وتن������زل ع������ن ال�ضائ������ع املط������رد، اإىل �رشورة 

وا�ضتقب������اح، اإل اإىل اأمر تدعو اإليه ال�رشورة، 

ول �������رشورة هنا، فنحن عل������ى ما يجب من 

لزوم الظاهر، واملخالف معتقد ما ل يع�ضده 

قيا�ض، ول يوؤيده �ضماع.

ت�ضك���ني بع����س  اإىل  �ضاع���ر  ق���د ي�ضط���ر 

الكلم���ات وحقه���ا التحري���ك: ق������د ي�ضطر 

�ضاع������ر اإىل ت�ضكني بع�ض الكلم������ات وحقها 

التحريك،ل�رشورة الوزن.ف������اإن هذا ال�ضاعر 

ل������ن يع������دم م������ن النحوي������ني م������ن يلتم�ض له 

العذر،ويتكلف له قيا�ضا.كقول امرئ القي�ض: 
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م�ضتحقب غ���ري  اأ������رضْب  ف��ال��ي��وم 

واغ������ل  وال  اهلل  م������ن  اإث������م������ا 

 وقول لبيد بن ربيعة: 

اأر����ض���ه���ا مل  اإذا  اأم���ك���ن���ة  ت������راك 

اأو يرتبْط بع�س النفو�س حمامها

لقد �ضكن امروؤ القي�ض كلمة اأ�رشب، كما 

�ضكن لبيد بن ربيعة  كلمة يرتبط.

ه������ذا اخلط������اأ الذي وق������ع في������ه هوؤلء 

ال�ضعراء جعل �ضيبويه يحاول اأن يوجد لهما 

العذر باأن يجعلها �ضبيهة بت�ضكني عني)فخذ 

)36(
وع�ضد(.

وقول لبيد بن ربيعة: 

اأر����ض���ه���ا مل  اإذا  اأم���ك���ن���ة  ت������راك 

اأو يرتبْط بع�س النفو�س حمامها

كان ر�ضي الدي������ن ال�ضرتاباذي  يرى اأن 

يرتبط مبعنى يعل������ق، واأو مبعنى اإل، والفعل 

بعده������ا ينت�ضب باأن، ويعل������ل ت�ضكني يرتبط 

بقول������ه: و�ضكن يرتبط هن������ا ل�رشورة ال�ضعر، 

مكنة اإذا راأيت فيها ما  واملعن������ى اإين اأترك الأ

)37(
اأكره، اإل اأن يدركني املوت فيحب�ضني.

وق������ال ابن ع�ضفور يف كت������اب ال�رشائر: 

ومن������ه حذفه������م الفتح������ة التي ه������ي عالمة 

عراب من اآخر الفعل امل�ضارع كقول لبيد:  الإ

أ�ضكن يرتبط وهو  أن������ه ا أو يرتب������ط، األ ترى ا ا

أو التي مبعنى  نه بعد ا �ض������ل من�ضوب لأ يف الأ

»اإل اأن« واإذا كان������ت مبعن������ى »اإل اأن« مل يكن 

الفعل الواق������ع بعدها اإل من�ضوب������ا باإ�ضمار 

آخ������ر: الفعل املعتل اأح�ضن،  اأن وحذفها من ا

كقوله: 

ف��م��ا ����ض���ودين ع���ام���ر ع���ن وراث����ة

اأب  وال  ب����اأم  اأ���ض��م��و  اأن  اهلل  اأب����ى 

خر:  وقول الآ

اجَل���واري ��َي  ُك�����ضِ ن  اإِ َي��ع��َري��َن  َواأَن 

ِع��ج��اِف َك����َرٍم  َع��ن  ال��َع��نُي  َفَتنبو 

أنه قد ح������ذف الفتحة من اآخر  األ ترى ا

أ�ضم������و« و»تنبو« تخفيف������ا واإجراء  »تله������و« و»ا

)38(
للن�ضب جمرى الرفع.

وقال الزوزين: »معناه اإين تراك اأمكنة اإذا 

مل اأر�ضه������ا اإل اأن يرتبط نف�ضه حمامها، فال 

قوال واأح�ضنها،  ميكنها الراح، هذا اأوجه الأ

ماكن التي  ت������رك الأ وحترير املعن������ى: اإين لأ

)39(
أقليها اإل اأن اأموت«. اأجتويها وا

أبو جعفر النحوي يف �رشحه: »جزم  وقال ا

يرتبط عطفا على قوله اإذا مل اأر�ضها، وهذا 

قوال، واملعنى على هذا اإذا مل اأر�ضها،  اأجود الأ

واإذا مل يرتبط بع�ض النفو�ض حمامها، وقيل: 

نه  أ�ضكنه لأ أنه ا اإن يرتب������ط يف مو�ضع رفع اإل ا

فعال اأن  ن اأ�ض������ل الأ رد الفع������ل اإىل اأ�ضله، لأ

ل تع������رب واإمنا اأعرب������ت للم�ضارعة، وقيل: 

أو« معنى  يرتبط يف مو�ض������ع ن�ضب، ومعنى »ا
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»اإل اأن« اأي: اإل اأن يرتب������ط بع�������ض النفو�ض 

نه رد الفعل اأي�ضا  أ�ضكن، لأ أنه ا حمامه������ا، اإل ا

ول، وهو  اإىل اأ�ضل������ه، واإمنا اخرتن������ا القول الأ

أبا العبا�������ض ق������ال:  ن ا اأن يك������ون جمزوما، لأ

ليج������وز لل�ضاعر اأن ي�ضك������ن الفعل امل�ضتقبل 

�ضماء  عراب مل�ضارعته الأ نه قد وجب له الإ لأ

ع������راب فيه يفرق بني املعاين« هذا  و�ضار الإ

كالم������ه وعلى ما اختاره ل �������رشورة فيه، اإل 

ن ت�ضكني املرفوع  اأن علة اختياره واهي������ة، لأ

واملن�ض������وب ثاب������ت يف اأف�ض������ح ال������كالم نرثا 

أنى اإذا مل  ونظما، وحم�ضل اجل������زم بالعطف ا

مري������ن: الر�ضا واملوت، فالرتك  يكن اأحد الأ

أما اإذا ر�ضيت به������ا باأن راأيت فيها  حا�ضل، ا

مكان،  أم������ا اإذا مت فلعدم الإ ما اأحب فال، وا

أنه ل يقيم  وه������ذا يدل على �ضهامة نف�ضه يف ا

)40(
يف مو�ضع ذل.

وقال ابن جني:  فقد قيل فيه: اإنه يريد: 

أو يعطيني  زمنة ا أو يرتب������ط على معن������ى )لالأ ا

حقي( وقد ميك������ن عندي اأن يكون )يرتبط( 

معطوفا على )اأر�ْضَها( اأي ما دمت حيا فاإين 

)41(
ول اأقوى معنى. ل اأقيم والأ

فكما لحظنا فاإن هوؤلء ال�ضعراء -على 

قل الذين حتدثنا عنهم- ل ميكن يف راأي  الأ

�ضيبوي������ه والنحاة من بع������ده  اأن يقولوا اإنهم 

وقع������وا يف اخلطاأ لذلك ذهبوا يلتم�ضون لهم 

املعاذي������ر، ويتاأولون ه������ذه ال�رشورة ك�رشورة  

الت�ضكني، وم������ن ثمَّ راحوا يطلبون لها نظائر  

يف لهجات القبائ������ل العربية. ثم لو اعرت�ض 

معرت�ض فقال اإن مث������ل )كبد وفخذ( كلمات 

بيات  كامل������ة على ح������ني اأن نظائرهما يف الأ

عبارة ع������ن اأواخر كلم������ات وبداية اأخرى..، 

ومذه������ب ابن جن������ي: اإنه  من ب������اب معاملة 

املنف�ض������ل معاملة املت�ض������ل. فيقول يف هذا: 

وم������ن اإجراء املنف�ضل جُم������رى املت�ضل قوله: 

وقد بدا َهنِْك ِمن املئزِر... 

ف�ضب������ه )َهنُ������ك( ِبع�ض������د فاأ�ضكن������ه كما 

ي�ضّك������ن نحو ذلك، ومن������ه: فاليوم اأ�رشْب غري 

)42(
نه �َضبَّه )َرُب َغ( بَع�ُضد.

م�ضتحِقب..  كاأ

�ضكان ال�رشيح حلن  وقال ابن �ضيده: والإ

عند اخللي������ل و�ضيبويه وح������ذاق الب�رشيني، 

عرابي������ة ل ي�ضوغ طرحها اإل  ن احلركة الإ لأ

يف �������رشورة ال�ضعر انتهى. واأخذه الزخم�رشي 

من الزجاج، قال الزج������اج: اأجمع النحويون 

أنه ل يج������وز اإ�ضكان حركة  الب�رشي������ون على ا

عراب اإل يف �رشورة ال�ضعر، فاأما ما روي  الإ

ع������ن اأبي عم������رو فلم ي�ضبطه عن������ه القراء، 

أن������ه كان يخف احلركة  وروى عن������ه �ضيبويه ا

ويختل�ضها، وهذا هو احلق.
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�ضكان يف ال�ضعر نحو قول  واإمنا يجوز الإ

امرئ القي�ض: فاليوم اأ�رشب غري م�ضتحقب

والزخم�رشي على عادته يف جتهيل القراء 

وه������م اأجل من اأن يلتب�������ض عليهم الختال�ض 

بال�ضك������ون، وق������د ح������كا الك�ضائ������ي والفراء 

)43(
وىل تخفيفاً. أنلزمكموها باإ�ضكان امليم الأ ا

ع������راب، ولي�ض  وقد ح������ذف ال�ضاعر الإ

أن�ضد �ضيبويه:  باحل�ضن، ا

م�ضتحقٍب  غ���ري  اأ������رضْب  ف��ال��ي��وم 

واغ������ل وال  اهلّل  م������ن  اإث�������م�������ًا 

يريد اأ�رَضُب، فحذف ال�ضمة، والرواية: فاليوم 

)44(
فا�رضْب. 

واتبع  القي�ض������ي �ضيبويه يف هذه امل�ضاألة 

آخ������ر الفعل، وهو  فكان ل ي������رى اأن اإ�ضكان ا

»الباء« من »اأ�رشب« يف حال الرفع مع الو�ضل، 

�ضبه املنف�ض������ل من كلمتني باملت�ضل من كلمة 

نه بنى من  واحدة، نحو »ع�ض������د« و�ضبهه، لأ

خرى،  »الراء والباء، والغني« م������ن الكلمة الأ

خر:  أ�ضكن الباء، ومثله قول الآ مثل »ربغ« ثم ا

وِّ اأمثاَل  ِم بالدَّ اإذا اعوجج������َن قلُت �ضاحْب قوِّ

ِم فنِي العوَّ ال�ضَّ

لك������ن نبه لوجود رواي������ة اأخرى لو حملت 

)45(
عليه ملا كان فيه �ضاهد.

وق������ال ابن ه�ض������ام: فلي�ض قول������ه اأ�رشب 

جمزوم������اً واإمنا ه������و مرفوع ولك������ن حذفت 

أَو على تنزيل َربَُغ بال�ضم  ال�ضمة لل�������رشورة ا

أ�������رَشُب َغرْيَ َمنزل������َة َع�ُضٍد بال�ضم  من قوله ا

نه������م قد يُْجُروَن املنف�ض������ل جُمرى املت�ضل  فاإِ

فكما يقال يف َع�ُضٍد بال�ضم َع�ْضٌد بال�ضكون 

)46(
�ضكان. كذلك قيل يف َربَُغ بال�ضم َربَْغ بالإِ

خري ن�ضتطيع اأن نقول باأن ظاهرة  ويف الأ

ال�رشورة ال�ضعرية هيمنة على الدر�ض النحوي 

أث������ارت خالفات كبرية بني النحاة، ومل ي�ضلم  وا

منها �ضعر املعلقات عل������ى الرغم من مكانته 

أو  أثر ب�ضكل ا وقد�ضيته لدى الدار�ض������ني مّما ا

باأخر يف الدر�ض النحوي. 
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 الف�شاحة اإن �شرَف غري املن�شرف 
ّ
 يف �شر

ّ
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ْ
ية)14(: »َوَداِنَيًة َعَلي ن�شان الآ 29- �شورة الإ
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         ويدل��ك عل��ى اأنها متحركة قولهم: من ماأمن��ك، فيبينون النون، فلو كانت �شاكنة مل حتقق النون. ول يكون هذا يف 
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وقد بدا هنك من املئزر رحت ويف رجليك ما فيهما              

ومما ي�شكن يف ال�شعر وهو مبنزلة اجلرة اإل اأن من قال فخذ مل ي�شكن ذلك، قال الراجز: 

بالدو اأمثال ال�شفني العوم اإذا اعوججن قلت �شاحب قومٍ     

ف�شاألت من ين�شد هذا البيت من العرب، فزعم اأنه يريد �شاحبي.

وقد ي�شكن بع�شهم يف ال�شعر وي�شم؛ وذلك قول ال�شاعر، امرئ القي�س: 
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ن الذين يقولون: كبٌد وفخٌذ ل يقولون يف جمٍل: جمٌل.  �شمام. ومل يجيء هذا يف الن�شب، لأ وجعلت النقطة عالمة الإ
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وياأمركم. واختلف النحاة يف هذا فمنهم من ي�شكن ال�شمة والك�شرة يف الو�شل وذلك يف ال�شعر.- حلن قال النحا�س 

ئمة واأن�شدوا: اإذا اعوججن قلت �شاحب قوم  بالدو اأمثال ال�شفني العوم   وغريه وقد اأجاز ذلك النحويون القدماء الأ

وقال امروؤ القي�س: 

اإثما من اهلل ول واغل  فاليوم اأ�شرب غري م�شتحقب  

خر:  وقال اآخر: قالت �شليمى اأ�شرت لنا �شويقا  وقال الآ

وقد بدا هنك من املئزر.. رحت ويف رجليك ما فيهما     

ح��كام القراآن واملب��ني ملا ت�شمنه م��ن ال�شنة واآي الفرق��ان، حتقيق: الدكتور: عب��د اهلل بن عبداهلل  القرطب��ي: اجلام��ع لأ

وىل 2006-1427، موؤ�ش�شة الر�شالة  املح�ش��ن الرتكي و�شارك يف حتقيق هذا اجلزء حممد ر�شوان عرق�شو�شي، ط.الأ

.)2/112(
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37- ال�شرتاب��اذي: �شرح �شافية اب��ن احلاجب مع �شرح �شواهده للبغدادي، حققهما و�شب��ط غريبهما، و�شرح مبهمهما 

�شاتذة: حممد نور احل�شن، حممد الزفزاف، حممد حمي الدين عبد احلميد، 1975-1395 دار الكتب العلمية  الأ

.)4/416(

ندل�س بريوت لبنان،  38- اب��ن ع�شفور: �شرائ��ر ال�شعر، حتقيق: ال�شيد اإبراهيم حممد، ط،الثاني��ة 1982-1402 دار الأ

�س: 91-90.

وىل 1998-1418 املكتبة الع�شرية �شيدا بريوت،  39- الزوزين: �شرح املعلقات ال�شبع، حتقيق: حممد الفا�شلي، ط.الأ

�س:156.

40- ال�شرتاباذي: �شرح �شافية ابن احلاجب )4-416(.

41- ابن جني: اخل�شائ�س )2/341(.

42- امل�شدر نف�شه )3/95-96(..

43- ابن �شيده: اإعراب القراآن: )1/95(.

44- املرزباين: املو�شح يف ماآخذ العلماء على ال�شعراء يل، دار ال�شلفية 1343ه�، �س:30.

مر، ويروى »فاليوم اأ�شقى« ول �شاهد فيه على هذا. ي�شاح، �س:87. ويروى »فا�شرب« على الأ 45- �شرح �شواهد الإ

وىل، 1984 ال�شركة املتحدة  46- �شرح �شذور الذهب يف معرفة كالم العرب: ابن ه�شام حتقيق: عبد الغني الدقر، ط.الأ

للتوزيع، دم�شق،، �س:277.

النجار:  حممد  القادر-  عبد  حامد  الزيات-  اأحمد  م�شطفى-  اإبراهيم   •
املعجم الو�شيط: جممع اللغة العربية.  -

احل�شن:  بن  حممج  الدين  ر�شي  ال�شرتاباذي:   •
�شاتذة: حممد  �ش��رح �شافية بن احلاجب مع �شرح �شواه��ده للبغدادي، حققهما و�شبط غريبهما، و�شرح مبهمهما الأ  -

نور احل�شن، حممد الزفزاف، حممد حمي الدين عبد احلميد، 1975-1395 دار الكتب العلمية.

خالد:  زهري:  الأ  •
�شرح الت�شريح على التو�شيح، مطبعة عي�شى البابي احللبيي )د.ت(.  -

الدين:  جمال  �شنوى:  الإ  •
�شول النحوية من القواعد الفقهية، حتقيق: الدكتور: حممد ج�شن عواد، دار  الكوك��ب الّدّرى فيما يتخرج على الأ  -

عمار للن�شر والتوزيع.

جني:  بن  عثمان  الفتح  اأبو  جني:  ابن   •
اخل�شائ�س حتقيق: حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت.  -

�شبيلي:  الإ احل�شرمي  احل�شن  اأبو  ع�شفور:  ابن   •
ندل�س بريوت لبنان. �شرائر ال�شعر، حتقيق: ال�شيد اإبراهيم حممد، ط،الثانية1982-1402 دار الأ  -

امل�صادر واملراجع



ال�شاهد النحوي ولغة ال�رضورة ال�شعرية قراءة يف املعلقات

235 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

اأحمد:  احل�شني  اأبو  فار�س:  ابن   •
معجم مقايي�س اللغة، حتقيق و�شبط: عبد ال�شالم حممد هارون، 2002-1425 طبعة احتاد الكّتاب العرب.  -

ال�شاحبي يف فقه اللغة و�شنن العرب يف كالمها، حققه وقدم له: م�شطفى ال�شوميي 1963-1382، موؤ�ش�شة اأ.بدران   -

بريوت لبنان

-   ابن مالك: جمال الدين اأبي عبد اهلل حممد بن عببد اهلل بن مالك الطائي اجلياين: 

�ش��رح الكافية ال�شافي��ة:، درا�شة وحتقيق: عبد املنعم اأحمد هريدي، جامعة اأم الق��رى مركز البحث العلمي واإحياء   -

وىل. �شالمية مكة املكرمة، ط.الأ �شالمي كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ الرتاث الإ

وىل، 1985 دار القلم، دم�شق. عراب، حتقيق: د.ح�شن هنداوي، ط.الأ عراب �شر �شناعة الإ �شر �شناعة الإ  -

امل�شري:  فريقي  الأ منظور  بن  مكرم  بن  حممد  منظور:  ابن   •
وىل، دار �شادر، بريوت. ل�شان العرب، ط. الأ  -

�شعيد:  اأبي  بن  حممد  بن  الرحمان  عبد  الربكات  اأبو  نباري:  الأ  •
اأ�ش��رار العربّي��ة، عني بتحقيقه: حممد بهج��ة البيطار، عا�شم بهج��ة البيطار، ط.الثاني��ة 2004-1425 دار الب�شائر   -

دم�شق.

ن�شاري:  الأ ه�شام  بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  بن  يو�شف  بن  الدين  جمال  اهلل  عبد  حممد  اأبو  ه�شام:  •   ابن 
اأو�شح امل�شالك اإىل األفية ابن مالك: دار اجليل، بريوت، ط. اخلام�شة، 1979.  -

وىل 1986-1406دار  تخلي�س ال�شواهد وتلخي�س الفوائد، حتقيق وتعليق: الدكتور عبا�س م�شطفى ال�شاحلي، ط.الأ  -

الكتاب العربي.

عاريب، حتقيق: د.مازن املبارك وحممد علي حمد اهلل، ط.ال�شاد�شة، 1985، دار الفكر،  مغن��ي اللبيب عن كتب الأ  -

بريوت.

وىل، 1984 ال�شركة املتحدة للتوزيع،  �ش��رح �شذور الذهب يف معرفة كالم العرب: حتقيق: عب��د الغني الدقر، ط.الأ  -

دم�شق.

علي:  بن  الدين  موفق  يعي�س:  ابن   •
�شرح املف�شل، مكتبة املتنبي القاهرة.  -

القادر عبد  البغدادي:   •
دب ولب لباب ل�ش��ان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق: حمم��د عبد ال�شالم هارون مكتبة  خزان��ة الأ  -

اخلاجني القاهرة.

علي:  بن  حممد  بن  علي  •   اجلرجاين: 
وىل، 1405، دار الكتاب العربي، بريوت. بياري، ط.الأ التعريفات، حتقيق: اإبراهيم الأ  -

على:  اخل�شري  حا�شية  •   اخل�شري: 
�شرح ابن عقيل، دار اإحياء الكتب العربية.  -

اهلل:  عبد  بن  علي   بن  عي�شى  بن  علي  احل�شن  اأبو  الرماين:   •
ر�شالتان يف اللغة: الرماين، حتقيق: اإبراهيم ال�شامرائي، 1984 دار الفكر للن�شر والتوزيع، عمان.  -
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عمر:  بن  حممود  القا�شم  اأبو  الزخم�شري:   •
قاويل يف وج��وه التاأويل:، حتقيق عبد الرزاق امله��دي، دار اإحياء الرتاث  الك�ش��اف عن حقائ��ق التنزيل وعيون الأ  -

العربي، بريوت.

اأحمد  بن  احل�شن  اهلل  عبد  الزوزين:   •
وىل 1998-1418 املكتبة الع�شرية �شيدا بريوت،  : �شرح املعلقات ال�شبع، حتقيق: حممد الفا�شلي، ط.الأ  -

عي�شى:  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  ال�شل�شيلي:   •
�شف��اء العلي��ل يف اإي�ش��اح الت�شهي��ل، درا�ش��ة وحتقيق: الدكت��ور ال�شريف عب��د اهلل علي احل�شين��ي الربكاتي، ط.   -

وىل1406-1986. الأ

قنرب:  بن  عثمان  بن  عمرو  ب�شر  اأبو  �شيبويه:   •
وىل. الكتاب، حتقيق: عبد ال�شالم هارون دار اجليل بريوت،، ط.الأ  -

اهلل:  عبد  احل�شن  �شعيد  اأبو  ال�شريايّف:   •
وىل 1985-1405، دار النه�شة العربية. �شرورة ال�شعر، حتقيق: الدكتور رم�شان عبد التواب، ط.الأ  -

بكر:  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  ال�شيوطي   •
وىل، 1998، دار الكتب العلمية، بريوت. املزهر يف علوم اللغة واأنواعها: حتقيق: فوؤاد علي من�شور، ط.الأ  -

الع�شكري: �شهل،  بن  اهلل  عبد  بن  احل�شن  هالل  اأبو  الع�شكري:   •
ال�شناعتني الكتابة وال�شعر، حتقيق: علي حممد البجاوي، حممد اأبو الف�شل اإبراهيم،، عي�شى البابي احللبي و�شركاه.  -

الدين:  بدر  العيني:   •
لفية، ط.بولق 1299. املقا�شد النحوية يف �شرح �شواهد الأ  -

بري:  بن  اهلل  عبد  علي:  اأبو   الفار�شي   •
ي�شاح:، تقدمي وحتقي��ق: الدكتور عبيد م�شطفى دروي�س، مراجع��ة الدكتور: حممد مهدي عالم،  �ش��رح �شواهد الإ  -

مريية. 1985-1405 الهيئة العامة ل�شوؤون املطابع الأ

اأحمد  بن  اخلليل  الفراهيدي:   •
وىل 1405، من�شورات جار الهجرة قم اإيران. العني، حتقيق: الدكتور اإبراهيم ال�شامرائي، ط.الأ  -

بكر:  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  القرطبي:   •
ح��كام القراآن واملبني ملا ت�شمنه من ال�شن��ة واآي الفرقان، حتقيق: الدكتور: عب��د اهلل بن عبد اهلل املح�شن  اجلام��ع لأ  -

وىل2006-1427، موؤ�ش�شة الر�شالة. الرتكي و�شارك يف حتقيق هذا اجلزء حممد ر�شوان عرق�شو�شي، ط.الأ

احل�شيني  مو�شى  بن  اأيوب  البقاء  اأبو  الكفوي:   •
معج��م يف امل�شطلحات والفروق اللغوية حتقيق: عدنان دروي�س، حممد امل�ش��ري، 1998-1419، موؤ�ش�شة الر�شالة،   -

بريوت.

البقاء:  اأبو  العكربي:   •
وىل، 1992، دار ال�ش��رق العربي، بريوت، �س:  م�شائ��ل خالفي��ة يف النحو:، حتقي��ق: حممد خري احلل��واين، ط.الأ  -

.104
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زدي:  الأ عمر  بن  حممد  بن  عمر  علي  اأبو  ال�شلوبني:   •
�ش��رح املقّدمة اجلزولّية الكب��ري، درا�شة وحتقيق: الدكتور تركي بن �شهبون ن��زال العتيبي، ط.الثانية 1414-1994   -

موؤ�ش�شة الر�شالة.

النور:  هبد  بن  اأحمد  املالقي:   •
ر�شف املباين يف �شرح حروف املعاين، حتقيق: الدكتور: اأحمد حممد اخلراط، ط.الثانية1985-1405 دار القلم.  -

قا�شم:  بن  احل�شن  •  املرادي: 
وىل1973-1393 املكتبة  اجلن��ى الداين يف حروف املعاين، حتقيق: د.فخر الدين قباوة، حممد ن��دمي فا�شل، ط.الأ  -

العربية حلب.

املرزباين:   •
املو�شح يف ماآخذ العلماء على ال�شعراء يل، دار ال�شلفية.  -

•  النحا�س: 
وىل، 1409، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة. معاين القراآن:، حتقيق: حممد علي ال�شابوين ط.الأ  -

الوراق:  اهلل  عبد  بن  حممد  احل�شن  اأبو  الوراق:   •
وىل 1420 ه��� - 1999م مكتبة الر�ش��د، الريا�س،  عل��ل النح��و، حتقيق: حمم��ود جا�شم حممد الدروي���س، ط.الأ  -

ال�شعودية.

Grammaire de l'Arabe: André Roman Presses Universitaires de France Paris, 199
0 ترجمة د. عالء اإ�شماعيل د.خلف عبد العزيز.
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دبي������ة –زمانياً- جنده  آثار ميخائي������ل نعيمة الأ عندم������ا نتب������ع بالدرا�سة، ا

وىل منهم������ا، مالمح يف مذكرات������ه التي كتبها  مبرحلت������ن فكريت������ن، بدت لالأ

يف اأول �سباب������ه، باللغ������ة الرو�سية فيما بن �سن������ة )1908-1909( وهو طالب 

ب�»ال�سمن������ار الروحي يف بولتافا« )رو�سيا( يحلم مبجد اأدبي، ويتطلع اإىل قيادة 

فكري������ة، حماوراً نف�سه ما الذي تتعط�سن اإلي������ه، يانف�سي والذي اإليه تتوقن؟ 

اإنك تتعط�سن اإىل جمد الكاتب وحظ ال�ساعر واأي النا�س ل يطمع يف اأن يكون 

له، فلم يتحكم يف اأفكار النا�س.

كاتب وباحث �ضوري.

العمل الفني: الفنان �ضادي العي�ضمي.

❁❁

ò

ميخائيل نعيمة.. 

فيل�سوفًا ومفكرً� و�أديبًا

�سامر م�سعود

❁
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على   ومن ذلك الوقت ر�سم لنف�سه مثله الأ

على  يف احلياة وهدفه منها، فقال: »مثلي الأ

اأن اأخدم الغ������ر بقلمي خدمة �رشيفة نزيهة، 

وهديف اأن يك������ون يل قلم ي�ستطيع تاأدية تلك 

اخلدمة بق������وة واندفاع«. ومل يقف ميخائيل، 

عند هذا الت�سمي������م، الذي هو خدمة الغر 

بقلمه بل جنده قد حدد جمال اخلدمة ونوعها 

أريد اأن اأفعل ذلك بقلمي«. وكما  للمظلوم، »ا

�سرنى فقد غلب عل������ى ميخائيل يف املرحلة 

ن�سان  وىل من تفكره الهتمام مب�ساكل الإ الأ

دبية منطلقاً من  )العربي( الجتماعي������ة والأ

واقعه املتخلف ثائراً على اأو�ساعه ومفاهيمه 

البالية مريداً لها تغيراً وجتديداً واإ�سالحاً. 

وه������ذه املرحل������ة تاأخذ جزءاً م������ن حياته يف 

املهجر باأمريكا متمثلة تقريباً يف ثالثة كتب 

من �ستة كتبت هناك، ابتداًء من �سنة 1913 

اإىل م������ا قبل عودته ب�سن������وات اإىل لبنان عام 

1932. والكت������ب الثالثة ه������ي »كان ما كان« 

باء والبنون« و»الغربال« على الرغم من  و»الآ

اأن الأخر يف روح������ه العامة يف جل مقالته 

يت�سل باملرحلة الثانية.

اأما يف كت������اب »املراح������ل« ويف مذكرات 

رق�������س« ويف دي������وان »هم�������س اجلف������ون«  »الأ

فتبت������دئ مليخائيل املرحل������ة الفكرية الثانية 

وت�ستمر حمور اإنتاج������ه بعد ذلك وهي نزعة 

روحاني������ة ت�سوفية مثالية فيه������ا اهتم ببناء 

أ ميخائيل  ن�ضان )املطلق( من الداخل، وبدا الإ

م������ن خاللها مقتنعاً را�ضي������اً بالنظام الكوين 

ن�ضان )املتغلب(  بالإ منادي������اً  حلوليا متوحداً 

على �ضهوات������ه واأهوائه، الت������واق اإىل املعرفة 

الق�ضوى، واحلرية الق�ضوى. ويقول ميخائيل 

نف�ض������ه م�ض������رياً اإىل هذه املرحل������ة اجلديدة 

أع������دت النظر يف كل  )الثاني������ة(: ».. وهن������ا ا

دبية والفكرية واحلياتية..«. مفاهيمي الأ

ويب������دو وا�ضحاً اأن ميخائي������ل قد حاول 

التاأكيد على وجود تلك املرحلتني يف تفكريه 

عندما قال: »يف الغرب������ال وهو كتاب نقدي 

�������رشف، وم�ض������ات، اإذا تفح�ضه������ا الناق������د 

احلذق تبني منها الجتاه الذي كان حمتوماً 

اأن تفر�ض������ه على طبيعتي يف امل�ضتقبل وهذا 

الجتاه ب������دت بوادره يف مقال )ثالث وجوه( 

و)عظة الغراب( وغريهما من املقالت التي 

يحتويها كتاب املراحل«.

وله������ذا كان لكتاب املراحل مكانة خا�ضة 

ل������دى ميخائي������ل اإذ يق������ول عنه ه������و مبثابة 

احلادي لقافلة املوؤلف������ات التي و�ضعتها بعد 

أوبتي من هجرتي. ا

حتديد:

ميكن اأن جتع������ل عنوان كت������اب الغربال 

وىل م������ن حيث اأن  ا�ضم������اً ملرحل������ة تفكريه الأ

الوج������ود بجمي������ع ما في������ه ل ي�ض������كل وحدة 

متكامل������ة ول �ضاحلة ب������كل جزئياتها دائماً، 



ميخائيل نعيمة.. فيل�سوفًا ومفكر�ً و�أديبًا

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2402010

ول جمي������ع م������ا يحتوي عليه �������رشوري وعن 

حكم������ة وغاية وه������دف، ول اأن قيم خمتلف 

�ضياء والكائنات مت�ضاوية يف منطق احلياة  الأ

أو اأن قيمة اأكر ما فيه لي�ضت هناك  و�رشعها ا

وح������دة �ضاملة اإذاً يف هذه املرحلة من تفكريه 

بل هناك انتقاء واختيار وغربلة.

ولكن ه������ذه الوح������دة ال�ضامل������ة وتكامل 

الوجود بجميع م������ا يحتوي عليه دون غربلة 

هو حمور تفك������ريه يف املرحل������ة الثانية التي 

ميكن اأن جنعل عنوان كتاب املراحل منطلقاً 

لها، ويف احلقيق������ة اأن عنوان كتابه )مرداد( 

أك������رث دللة على ه������ذه املرحلة م������ن تفكريه  ا

وحمال مل�ضمونها ال�ضامل، حيث نفهم توايل 

ال������رد وا�ضتمراره من اأجل حي������اة الكائن يف 

�ض������كل وطور وبن������اء جديد خالي������اً مما وقع 

العجز عنه �ضابق������اً توقاً اإىل الكمال وتدرجاً 

ر�ض  اإىل اأعلى، يقول: »اإن املوجودين على الأ

ن عا�ضوا عليها يف �ضنوات م�ضت وعادوا  الآ

اإليها ليتموا ما مل ي�ضتطيعوا اإمتامه يف خالل 

عمر واحد الق�ضد م������ن التقم�ض اأن يتدرج 

ن�ضان اإىل اأعلى ويكت�ضب خرات جديدة«. الإ

كذلك نعرث يف كتاب م������رداد نف�ضه على 

حتديد هات������ني املرحلتني حي������ث حتدث يف 

الف�ض������ل اخلام�������ض من������ه حتت عن������وان يف 

البواتق والغرابي������ل املرحلة الفكرية الثانية. 

ن�ضان فغربال فهي تقيم  يق������ول: »اأما كلمة الإ

خر  من بع�ض ما تخلقه نقي�ض������اً للبع�ض الآ

وجتعل الثنني يف عراك دائم وهي ماتنفك 

أ�ضي������اء مواليه لها وتطرح  تخت������ار مما تخلق ا

اأخ������رى تتوهمها معادية له������ا.. اأن كلمة اهلل 

بوتقة ت�ضهر ما تخلفه ومتزجه فتجعل منه 

نه ذو قيمة  وح������دة كاملة فال تقبل �ضيئ������اً لأ

ن ل قيمة له. خر لأ وترف�ض الآ

وىل: املرحلة الفكرية االأ

اهت������م ميخائي������ل يف ه������ذه املرحلة من 

دبي مبعاجل������ة ق�ضايا  تكوين������ه الفك������ري الأ

ن�ضان  أدبية واجتماعية يف حياة الإ ومظاهر ا

)العربي( يف الع�رشينيات من القرن املا�ضي، 

حم������اولً ت�ضويره������ا ونقدها، وق������د بدت له 

مثبطة معوقة دالة على تاأخر احلياة العربية 

وتخاذلها، وحاجتها اإىل طاقات ثورية واعية. 

دب الرو�ض������ي الذي كانت اأو�ضح فيه  وهو الأ

خرى.. الث������ورة على املا�ضي  داب الأ م������ن الآ

دب������اء يف �ضبيل التحرر من اأو�ضاع  وجهاد الأ

دب الذي ي�ضعنا وجهاً  القدمي، اإذ هو ذلك الأ

أمل بالفكر وال�ضلوك  لوج������ه اأمام احلياة.. قد ا

الب�رشي اإملام������اً مل ي�ضل اإلي������ه اأي اأدب اآخر، 

دب الرو�ضي على ات�ضال بحياة ال�ضعب  ف������الأ

معراً عن اآماله وطموحاته وم�رشاً على حّل 

م�ضكالته ومع�ضالته الجتماعية ل تنق�ضه 

�ضف������ة التهذيب والتعليم والتوجيه الهادف.. 

دب الرو�ضي من جهة مظهره  وهذا يعطي الأ
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اجل������دي يف رف�ض الفن 

للف������ن واجتاهات������ه نحو 

ر�ض������اد والتهذيب ومن  الإ

جهة ثانية ين�ضاأ عن هذه 

الرغبة يف التقارب العمل 

عل������ى الدر�������ض الواقعي 

�ضي������اء  ولالأ �ضخا�������ض  لالأ

ويتح������دث  الرو�ضي������ة. 

ميخائيل عن تاأثره بهذا 

دب اأن ما يعرف اليوم  الأ

دب الواقع������ي بل������غ  ب������الأ

ذروته على اأيدي الكّتاب 

أمث������ال غوغول،  ا الرو�ض 

وتول�ضتوي،  ودو�ضتويف�ضك������ي،  وتورجني������ف، 

وت�ضيك������وف، وغوركي، فيق������ول: ».. وهوؤلء 

ن�ضاين الرحب  دب الإ فتح������وا يل الباب يف الأ

فنهج������ت نهجهم، فيما �ضنعت من ق�ض�ض«. 

ثاره يف هذه  واإن������ه من خالل تتبعنا الزمني لآ

املرحل������ة، �ضنلم�������ض تاأثره الوا�ض������ح باأعمال 

دب������اء الرو�ض، م������ن حيث واقعي������ة املنهج  الأ

واجتماعية امل�ضمون.

وىل )�ضنتها  لقد كتب ميخائيل ق�ضته الأ

اجلديدة( ع������ام 1914 م�ض������وراً فيها عادة 

احتقار البنت، وكراهية املجتمع العربي لها، 

فتحدث عن »اأبي نا�ضيف« �ضيخ قرية عريون 

اللبناني������ة، وهو ينتظر املولود اجلديد، الذي 

أ�ض  �ضت�ضعه زوجته بعد �ضبع �ضنوات. ويف ليلة را

ال�ضن������ة امليالدية ولدت الزوج������ة بنتاً ثامنة: 

بنت؟.. �ضقطت هذه الكلمة من فمه كقطعة 

رعد، يف تلك ال�ضكينة امليتة، فذعرت القابلة 

وارجتف������ت اأح�ضاوؤها، ث������م حتركت �ضفتاها، 

أبو  حماول������ة النط������ق، فلم ت�ضتطع. وتق������دم »ا

نا�ضيف« وخطف الطفلة من يدها، وانطرح 

نح������و الباب فاأخذ من هناك �ضيئاً، و�ضار تواً 

أ�ض������اع يف القرية ولد  اإىل غاب������ة الكني�ضة ثم ا

له �ضبي ميت، ودفن������ه بنف�ضه. ودفن البنت 

ن  حية عادة معروف������ة يف الع�رش اجلاهلي لأ

العرب كانوا يخافون عار البنت، وم�ضوؤولية 

�رشفها فيعترونها عبئاً ثقياًل على القبيلة- 

�ضالم اأبطل تلك العادة ورفع من  فلما جاء الإ
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خري������ن ول�ضت اأدري  أة يف اأعني الآ �ض������اأن املرا

اإذا ح�رشت ميخائيل تلك العادة وهو يكتب 

ق�ضته.

أم������ا يف ق�ض������ة العاقر الت������ي كتبها �ضنة  ا

�رشة  1915 فق������د تعر�������ض مل�ضكل������ة ته������ز الأ

�ضا�ض، حيث  العربية وبيت الزوجية م������ن الأ

أة العاقر وماحلقها من اأذى  �ضور و�ضعيه املرا

وم������ا تعانيه من احتقار و�ضي������اع يف و�ضطها 

العائل������ي والجتماعي وخا�ض������ة لدى الزوج 

أول�ضنا �ضعيدين بال  واأهله. تق������ول الزوجة: »ا

)عري�ض( وهل �ضعادتنا ل تكتمل بغري اأولد؟ 

ويعقب الزوج قائاًل: ملاذا هذه الت�ضاوؤلت؟.. 

لك������ن لو رزقن������ا اهلل عري�ضاً كم������ا يتمنى لنا 

ه������وؤلء القوم، الذين تنفجري������ن منهم، اأفال 

تكتم������ل �ضعادتن������ا ويت�ضاع������ف حبن������ا؟ لقد 

لحظت الزوجة اأن اهتمام زوجها بها دائب 

يف ال�ضعف والنق�ضان فبداأت حماتها تزور 

ديرة،  طباء فاملغارب������ة وال�ضحرة ثم الأ بها الأ

وملا مل ياأت كل ذلك ال�ضعي بنتيجة ول فائدة 

خانتة فحملت واأقدم������ت على ذلك ال�ضنيع 

لت�ضرت�ضيه ولت�ضرتجع حبه لها فبداأت تالحظ 

عودة اهتمامه بها من جديد وحبه لها ولكن 

�ضمريها كان يعذبها ويق�ضو عليها فانتحرت 

وتركت له ر�ضالة ت�������رشح فيها ماأ�ضاتها معه: 

لد لك  ».. ومل������ا تاأك������دت اأن ل رجا من������ي لأ

اأولداً نبذتني من حياتك كالنواة. وقد انتقد 

ميخائيل على ل�ضان )العاقر( الفهم اخلاطئ 

أة وقيمتها من حيث اعتبار الرجل لها  للم������را

ولد ومعمل تفري������خ وخادمة يف  تابع������ة ل������الأ

أن������ه هو )العاقر( ولي�ضت  املنزل ثم بينت له ا

أة اإن�ضان ولها  أن������ت ل تدرك اأن امل������را هي: »ا

أنا  قيمة حم�ضورة فيها وم�ضتقلة عن اأولدها ا

وجدت فيك تتم������ة حياتي لكن تتمة حياتك 

مل تنح�������رش يف بل تعدتني.. اأن العاقر اأنت ل 

أنا..«. ا

أم������ا يف ق�ضة »�ضاعة الكوكو« فقد انتقد  ا

الطائفي������ة الديني������ة وتع�ضب رج������ال الدين 

ومت�ضكه������م بق�ضوره دون جوه������ره حيث يقع 

اخلالف بني كاهن������ي الكني�ضت������ني ال�رشقية 

والغربية على دف������ن رجل كان يرتدد عليهما 

معاً فادع������ى كل من الكاهنني اأن الرجل من 

رعيته: »دفناه نحن رج������ال القرية ون�ضوتها 

من اأكرنا اإىل اأ�ضغرنا ما خال كاهنني كاهن 

الكني�ضة ال�رشقية وكاهن الكني�ضة الغربية«. 

أو  األ ي�ض������ري ميخائيل اإىل ال�ضتقالل الديني ا

التكامل ونبذ التع�ض������ب كما ي�ضري ميخائيل 

هن������ا اإىل حقيقة م������ا زالت واقع������ة وهي اأن 

اخلالف الطائف������ي الديني يف لبنان موجود 

ب������ني املوؤولني والقادة اأما ال�ضعب تلقائياً فال 

يعطي للمو�ضع الطائفي اأهمية وما اخلالف 

القائ������م حالياً اإل من هذا الن������وع ولو ابتعد 

ب������اء وتنحى الق������ادة وامل�ضوؤول������ون عن اأن  الآ
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يتحركوا باأ�ضابع غريهم يف الداخل واخلارج 

ل�ضل������م لبنان م������ن حرب������ه. ولتعاونت جميع 

الطوائف �ضعباً واحداً كما تعاونت على دفن 

الرج������ل يف ق�ض������ة ميخائي������ل دون الكاهنني 

أت������ى من �ضيا�ضته ومن قادة  اأن خراب لبنان ا

ديان هناك. الأ

كما اأن ميخائيل تعر�ض يف هذه الق�ضة 

اإىل اته������ام املدني������ة الغربية متمثل������ة ب�ضورة 

رمزية يف �ضاعة الكوكو التي اأ�رشت ب�»خطار« 

وب�»زمردة« وفرقتهما عن بع�ضهما بعد حب 

مك������ني جمع بينهما طيلة �ضن������وات فرتكتهما 

يتخليان عن اأر�ضهما وفالحتهما ويهاجران 

اإىل اأمريكا.

زم������ردة تغريها مظاه������ر املدينة الغربية 

وحب امل������ال فت�ضحب مهاج������راً اإىل اأمريكا 

تاركه خطار الذي هو كذلك يتاأثر مبغريات 

أي�ضاً  ال������دولر ومظاهر احل�ض������ارة فيهاجر ا

اإىل اأمري������كا. ويجم������ع خطار ث������روة كبرية.. 

ويف�ضل يف جميع م�ضاريعه وت�ضيع منه ثروته 

أ�ضه  فيعود اإىل لبن������ان واإىل اأر�ضه وم�ضقط را

متخفياً وراء ا�ضم م�ضتعار.. وي�ضتطيع اإعادة 

ر�ض:  حب اأهل قريته له ويق������ول ممجداً الأ

ن�ضان يف حت�ضيل رزقه من �رشيك،  »لبد لالإ

نه ينام  ر�������ض �رشيكه لأ فطوب������ى ملن اتخذ الأ

ملء اأجفانه.. اأن يف الرتاب لعطراً ل تعرفه 

ر�ض هي الفاحتة يف  حوانيت العطارين.. الأ

م�ضحف الوجود من قراأها كان يف غنى عن 

كل ما حوته الكتب«.

ر�ض  اإن هذه امل�ضاع������ر الفيا�ضة نحو الأ

وحمبتها وهذا الت�ضبيح احلار با�ضمها وهذا 

ر�ض �ضببه يف  التمجيد للفالحة وخلدمة الأ

أولهما ن�ضاأته بني  تفكري ميخائيل عام������الن: ا

اأح�ضان الطبيع������ة يف �ضفح »�ضنني �ضواء يف 

أو ب�ضكنتا م������ع عائلته الفالحية  ال�ضخ������روب ا

الذين رزقهم جميعاً من �ضيعهم بال�ضخروب. 

وثانيهما تاأثره باأدباء رو�ضيا و�ضعرائها الذين 

ر�ض واحرتموا الفالح ودافعوا عن  جمدوا الأ

حقوقه لذا يقول ميخائي������ل: »كتبت الق�ضة 

نني ت�ضبعت من الق�ضة الواقعية خا�ضة يف  لأ

اأدب ت�ضيكويف«.

ب������اء والبنون التي كتبها  اأما يف رواية الآ

أ�ضا�ضا ذلك  �ضن������ة 1916 فقد �ض������ور فيه������ا ا

بناء  باء والأ ال�رشاع القائ������م وامل�ضتمر بني الآ

ن�ضان  أو ب������ني القدمي واجلديد يف حي������اة الإ ا

بناء  بعامة. وجن������د ميخائيل ينت�رش جليل الأ

خمتفي������اً وراء كلمات »داود« اأحد �ضخ�ضيات 

أتعني اأنك لو  الرواية يق������ول له »اإليا�������ض«: »ا

كنت مكاين حت������اول اأن تغري اعتقادات اأمك 

القدمية وتعلمها مبادئ جديدة كما لو كانت 

طفلة �ضغرية«. فيجيبه »داود« م�ضلماً وموؤكداً 

جيال:  امتداد ذلك ال�رشاع والختالف بني الأ

ح������اول امل�ضتحيل  أن������ا مل اأفقد بعد عقلي لأ »ا
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لكني اأعجب اإذ اأراك مع كل درا�ضتك وفهمك 

باء والبنني  ن اأن اختالف الآ مل تدرك حتى الآ

ذواق وامليول والعتقادات اأمر طبيعي  يف الأ

فراد وحيث  �رشوري حلي������اة الأمم وحياة الأ

أ�ضباب التقدم«.  فقد هذا الختالف فقدت ا

أ�ضباب تاأخر العرب و�ضعفهم اإىل  ثم هو يعزو ا

باء واخل�ضوع لهم يف طرق  بناء لالآ تقلي������د الأ

حياتهم »ف�ضبابنا �ضيوخ« وكاأنه يدعو ال�ضباب 

اإىل الث������ورة والتمرد على الق������دمي من اأجل 

التغي������ري: »اإذا كان الول������د ي�ضب وي�ضيب على 

العتق������ادات التي �ضب و�ض������اب ومات عليها 

وال������ده قبله كما ه������ي احلالة يف بالدنا، فال 

طالق، ولو �ضاألتني  �ضبي������ل اإىل الرقي على الإ

ننا نقتني  جبت������ك لأ عن �ضب������ب انحطاطنا لأ

آبائن������ا يف كل �ضيء«. وميعن  آث������ار اأجدادنا وا ا

أيه: »ولاأجد بابا لهذا  ميخائيل يف تو�ضيح را

اخل�ض������ام اإذا اأدرك البنون اأن ال�رش لي�ض يف 

آبائهم واعتقاداتهم بل يف معار�ضة  آراء ا تغيري ا

تلك العتقادات وعدم النقياد لها اإذا كانت 

اأحوال اليوم وحاجات اليوم وفل�ضفته تنبذها 

وتدفعه������ا وتدمغه������ا اخلراف������ات والرتهات 

وهام«. ويقول �ضاخ������راً من حالة يفتقد  والأ

باء يف حياتنا العربية  بناء يف انقيادهم لالآ الأ

حيث يفتق������د البن �ضخ�ضيت������ه وتعبريه عن 

أ�ضا�ض احلياة  ذاته: »طاع������ة الوالدين عندنا ا

راء ال�ضيوخ ركن حياتنا  البيتية والنقي������اد لآ

الجتماعي«.

ولهذا جن������ده ينتقد ال�ضاب الذي يخ�ضع 

وامر والدي������ه وكذلك الفتاة من دون مترد  لأ

اأو ع�ضيان: »وعندي اأن ال�ضاب الذي يخ�ضع 

وام������ر والدي������ه والفت������اة التي تنق������اد دون  لأ

أبيها عاملة  أو ا أمه������ا ا مر ا مت������رد اأو ع�ضيان لأ

أنه������ا �ضت�ضل اإىل هاوية اله������الك ت�ضيع كل  ا

حقوقها«. فث������ورة ميخائيل اإذاً واقعية حيث 

بن������اء( اأن تكون لهم  يطل������ب اإىل ال�ضباب )الأ

آراوؤه������م ال�ضخ�ضية وحريته������م يف الت�رشف  ا

أنف�ضهم يف ق�ضاياهم واأن  واعتمادهم عل������ى ا

تكون لهم روؤيتهم الوا�ضحة يف حل م�ضاكلهم، 

باء فقد مثلوا ع�رشهم ومن ال�ضعب  أم������ا الآ ا

تغيريه������م اأو تطويره������م. كم������ا اأن ميخائيل 

تعر�ض بهذه الروح الثورية الواعية يف روايته 

أيه يف وحدة  على ل�ض������ان »داود« اإىل اإبداء را

ديان �ضيقاً بالطائفية التي كانت ومازالت  الأ

أرا�ضيهم ويف  م�ضتحكم������ة باللبنانيني عل������ى ا

املهجر، وه������ي ق�ضية �ضغلته وتع������دد تناوله 

أريد  لها يف ق�ض�ض كثرية، يقول »داود«: ».. ا

اأن اأقول اإنن������ي اأعتر ي�ضوع ومو�ضى وحممداً 

عل������ى ال�ضواء يف العامل لهم اإله واحد ل يتغري 

زم������ان«. وينتهي مقرراً  ح������وال والأ يف كل الأ

اأن كاًل من������ا يفهمه بقدر اإدراك������ه فيظن اأن 

له احلقيق������ي واأن اأي اإله �ضواه  اإلهه ه������و الإ
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أم اإليا�ض«  كاذب. وميت������د به احل������وار م������ع »ا

أو اإقالعها عن تلك النظرة  مريداً اإقناعه������ا ا

أو املذهبية ال�ضيقة اإىل اأن ترميه  الطائفي������ة ا

بالهرطقة وباملروق عن الدين: »بال دين لكن 

نه������ا �ضمعته يقول: »من ل  هو هرطوقي«. لأ

يقدر اأن يعبد رب������ه اإل يف الكني�ضة فليذهب 

اإىل الكني�ضة ومن ل يقدر اأن يخاطب خالقه 

أو  �ضوى بل�ض������ان �ضما�ض اأو خوري اأو مطران ا

بطريرك فليتبع خوريه ومطرانه وبطريركه 

أنا اأراين يف غنى عن كل ذلك«. ا

لقد كان ميخائي������ل �ضد الواقع الطاغي 

أراد توعي������ة جمتمع������ه ليبتع������د عن  فله������ذا ا

ه������ذه ال�ضلبيات وي�ضود ب������ني اأفراده التفاهم 

والت�ضامح والحت������اد واملحبة ونبذ النعرات. 

أي������ت اأن ه������ذه الرواية  وبع������د ه������ذا لق������د را

التمثيلي������ة ي�ض������دق عليها ما قي������ل يف رواية 

بناء« 1862 لتورجنيف )1818- ب������اء والأ »الآ

ثر يجلو عقلية املتزمتني  1853(: »اأن هذا الأ

ب������اء( وال�ضب������اب الثائري������ن  املحافظ������ني )الآ

واملتمردين )البنني( �ضورة لها مبا مياثلها يف 

خرية من هذا الراأي  كل قرن«. واجلمل������ة الأ

أراده ميخائيل نعيمة  متثل املعنى نف�ضه الذي ا

حني حتدث عن مو�ضوع روايته التمثيلية يف 

مقدمة الطبعة الثاني������ة قائاًل: »ومو�ضوعها 

ما ن�ضلت جدته بعد ولن تن�ضل فالختالف 

بناء ق�ضية لن تنتهي«. وهو ما  باء والأ بني الآ

اتفق على ت�ضويره كل من تورجنيف ونعيمة 

يف روايتيهما.

اأما ق�ض������ة »جمعية املوت������ى« فقد كتبها 

أثر املجاعة التي  ميخائي������ل �ضنة 1917 على ا

وىل،  اجتاحت لبنان عقب احلرب العاملية الأ

وكان �ضحاياه������ا م������ن الفق������راء والفالحني 

أنه �ضخر فيها من التع�ضب  الكادح������ني، كما ا

الطائفي على ل�ضان رئي�ض اجلمعية الذي هو 

)عزرائي������ل(: ».. فال ماروين ول اأورثوذك�ضي 

ول بروت�ضتنت������ي ول درزي ولم�ضل������م عندنا 

وجمعيتن������ا ل تف������رق بني املذاه������ب«. كذلك 

كت������ب ق�ضة »الذخرية« �ضن������ة 1917 معاجلاً 

فيها �ضيطرة اخلرافة وال�ضعوذة والتمائم يف 

املجتم������ع العربي يقول على ل�ضان الذي روى 

أيته يف  عن �ضاحب هذه اخلرافة: ».. واإذا را

موقف جد حاولت اأن اأقنعه براهني تاريخية 

وعقلية اأن من البهتان اأن تكون تلك اخل�ضبة 

أنه  من ال�ضليب الذي �ضمر عليه النا�رشي، وا

اإذا �ضح اأن ال�ضليب الذي وجدته هيالنه كان 

�ضليب امل�ضيح احلقيقي، فال يعقل اأن ي�ضمح 

للذين ظف������روا بتلك اجلوه������رة بعد هيالنة 

أننا  بتجزئته������ا اإىل ك�رش �ضغرية كالتي معه، وا

اإذا �ضلمن������ا بتحطيم ذاك ال�ضليب فال نقدر 

اأن ن�ضلم باأن روؤ�ضاء الديانة امل�ضيحية يف كل 

قطار قد تخلو عن ك�رشة منه للعلمانيني،  الأ

لوف  واأن الذين يحملون »ذخرية« يعدون بالأ
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أن������ه قد م�ض������ى على وج������ود ال�ضليب اأكرث  وا

أين له اأن  أل������ف وخم�ضمئة �ضنة، فم������ن ا م������ن ا

يب������ني اأن القطعة التي معه هي من ال�ضليب 

احلقيقي؟.. اإىل ما هنالك من الراهني التي 

كنت اأح�ضبه������ا كافية لدح�������ض راأي كهذا«.

أنه  و�ضاحب هذه الذخ������رية يقول عن نف�ضه ا

أراد الدليل على اأن  أنه ا رجل ع�رشي ويذكر ا

ه������ذه الذخرية تدراأ اخلطر فربطها يف عنق 

قطة واأطلق عليها النار فتمزقت تلك القطة 

آه بعدئذ يربطها يف حجر  امل�ضكينة. لكن������ه را

ويرمي به يف الركة ثم انتحر هو غاب خياله 

عن عيني وابتلعت ال�ضكنية وقع خطاه«.

اأما ق�ضة »�ضعادة البيك« التي كتبها �ضنة 

1919 فقد تعر�ض فيها اإىل مر�ض اجتماعي 

آخ������ر مت�ضلط على عقول كثريين يف املجتمع  ا

لقاب والتعلق بال�ضهرة  العربي وهو مو�ضوع الأ

الزائف������ة حيث اأن رجاًل لبناني������اً يعي�ض كذباً 

وزوراً عل������ى وجاهة وجم������د ما�ضيني فهو ما 

زال يلقى كل الحرتام والتبجيل بالنظر اإىل 

م������ا كان عليه يف املا�ض������ي. وهكذا يعي�ض يف 

اأحالمه مزيف������اً احلقيقة والواقع على نف�ضه 

خرين ف�ضاحب املطعم- الذي كان  وعلى الآ

كل- يراأف حلاله ول  يرتدد عليه يف اأوقات الأ

يطيق اأن يخرج������ه عن اأوهامه حينما يطلب 

كلة اإىل ح�ضابه القدمي 
اإليه ت�ضجيل ثم������ن الأ

آنذاك. وهو ح�ضاب وهمي ل اأ�ضل له ا

تقومي:

فمن خالل العر�������ض ال�ضابق.. ملحتويات 

دبي������ة مليخائيل نعيمة جند  عمال الأ هذه الأ

تفك������ريه فيها ميثل منط������اً يختلف عما بعده 

وهو الهتمام بالق�ضايا الجتماعية منطلقاً 

ن�ض������ان »العربي« متخلفاً جاهاًل  من واقع الإ

ر�ض وبالفالح وبال�ضعب  طائفياً، فارتبط بالأ

وباملظلومني، وهو العه������د نف�ضه الذي اأخذه 

أيام كان بال�ضمنار الروحي برو�ضيا  على نف�ضه ا

أنت�رش للمظلوم اأريد  أريد اأن ا يف مذكرات������ه: »ا

اأن اأفعل ذلك بقلمي«. فهذا الهتمام اإذاً كان 

يلح عليه منذ ذلك احلني وي�ضغله مفكراً يف 

منوذج العمل ال������ذي �ضيقوم به ويف اأن يكون 

اأح������د الرجال املثقفني: »ب������الدي.. يف اأم�ض 

احلاج������ة اإىل رجال مثقفني يوجهون خطاها 

أريد اأن  أنا ا ويك�ضحون الظلمة ع������ن عينيها وا

أولئك الرجال«. وهو يعتر  أك������ون واحداً من ا ا

فظ������ع هي اأن تقت������ل اإن�ضاناً  اأن اجلرمي������ة الأ

من غ������ري اأن تريق قطرة واحدة من دمه كاأن 

أو اأن ت�ضد عليه �ضبل العي�ض«.  ت�ضلبه اللقمة ا

ث������م التعبري  فمالحظة الواق������ع الجتماعي 

عنه ق�ضد تغي������ريه واإ�ضالحه �ضمة بارزة يف 

ه������ذه املرحلة من تفكري ميخائيل وكما يقول 

الدكت������ور �ضهيل اإدري�������ض: »اإن ه������ذا النتاج 

حماولة وا�ضحة لكتابه الق�ضة الواقعية التي 
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تن������زع اإىل ت�ضوير مظاه������ر احلياة ومعاجلة 

بع�ض م�ضاكله������ا«. فميخائيل نعيمة يف هذه 

أو ي�ضكت عنه  مر الواقع ا املرحل������ة ل يقبل الأ

اإذا كان رديئ������اً بل يتمرد علي������ه ويعمل على 

أياً كان  ديب ا ن الأ تغي������ريه ل�ضالح املجتم������ع لأ

كما يقول الدكتور جميل �ضليبا: »ل ي�ضتطيع 

اأن ين�ضل������خ عن الواقع امل������ادي والجتماعي 

الذي يعي�ض يف ظله«. ومن املوؤكد اأن الدكتور 

ج������ورج طعم������ة ا�ضتح�������رش يف ذهن������ه اأدب 

ميخائيل نعيمة يف ه������ذه املرحلة حني قال: 

مريك������ي.. عربي بامل�ضاكل  »فاأدب املهجر الأ

أ�ضواقه ويبدو  الت������ي يثريها عربي باآلم������ه وا

دب برمته زف������رة طويلة لهذه الروح  ه������ذا الأ

العربية املغرتبة البعيدة كل البعد عن اأر�ضها 

وتربته������ا والتي ما زالت م������ع ذلك ملت�ضقة 

بها«. لكن ميكن مالحظة اأمرين فيما تقدم 

من عر�ض يره�ضان بطبيعة املرحلة الفكرية 

الثانية مليخائيل وهما:

- اأولً: م������ن خالل املعاجل������ة الق�ض�ضية 

ن�ضانية  نالحظ تركيزه على القيمة املطلقة لإ

ن�ض������ان« باعتبارها اجلوه������ر الدائم وكل  »الإ

أو  م������ا يكتنفها من اأعرا�ض وم������ا يت�ضل بها ا

تتجرد عنه م������ن اعتبارات فهي اأمور �ضكلية 

نثى  ل تخف������ي عن������ا حقيقته ومكانت������ه. فالأ

كالذكر عنده يف العتبار كل منهما »اإن�ضان« 

يف ق�ضة »�ضنتها اجلديدة«، فيقول: »والعاقر 

اإن�ضان ل������ه قيمته يف ذاته جم������ردة عن بقية 

أة  ن ل تدرك اأن املرا أن������ت اإىل الآ العتبارات ا

اإن�ضان ولها قيم حم�ضورة فيها وم�ضتقلة عن 

اأولدها«. وه������و »اإن�ض������ان« يف ق�ضة »�ضاعة 

أم������ام احلي������اة واملوت �ض������واء واأن  الكوك������و« ا

مذهبه الديني ل يغري �ضيئاً من تلك القيمة، 

فيج������ب اأن يكون له الح������رتام نف�ضه، »دفناه 

الي������وم نحن رجال القرية ون�ضوتها من اأكرنا 

اإىل اأ�ضغرنا ماخ������ال كاهنينا كاهن الكني�ضة 

ن كال  ال�رشقية وكاهن الكني�ض������ة الغربية، لأ

منهما ادع������اء من رغبته ولي�������ض منهما من 

ن�ضان نف�ضه  متكن من اإثبات دعواه«. وهو الإ

يف ق�ضة »جمعي������ة املوتى« كل العتبارات ل 

قيم������ة لها اأمام امل������وت ول يبقى اإل اجلوهر 

»اإن�ضان« يقول رئي�ض اجلمعية: »فال ماروين 

ول اأورثوذك�ض������ي ول بروت�ضتنت������ي ول درزي 

ولم�ضل������م عندن������ا وجمعيتن������ا ل تفرق بني 

ن�ض������ان يف ق�ضة »�ضعادة  املذاه������ب«. وهو الإ

�ضماء واملال كلها بهرج  لقاب والأ البيك« فالأ

ن�ض������ان نف�ضه  زائ������ف ل ت������دوم مهما نافق الإ

وجمتمعه يق������ول �ضاحب املطعم –الذي كان 

يرتدد عليه �ضعادة البيك- اإىل زائرين اآخرين 

أنتما  أم ا يف يوم م������ا: »اأحقاً ل تعرفان البيك ا

متزحان؟.. اإذاً من تعرفان؟«.

ب������اء والبنون« فنعرث  اأما يف م�رشحية »الآ

على اأكرث من اإ�ضارة ت�ضي باجتاهه م�ضتقباًل 
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م������ور والق�ضايا.  اإىل املطل������ق والدائم من الأ

فمن ذلك عنوان امل�رشحية نف�ضه فهو ي�ضدنا 

اإىل التفك������ري يف اأن ميخائيل ت������راوده فكرة 

دبي بني القدمي  املطلق يف ذلك ال�������رشاع الأ

أنه يقول عل������ى ل�ضان »داود«  واجلدي������د كما ا

خماطب������اً »اإليا�ض«: »فلو متددت نف�ضك حتى 

عانقت النف�ض العاملية ل�ضهل عليك ولوجدت 

اأنك اإذا خدم������ت الغري تكون تخدم نف�ضك«. 

وهذا التفكري يف ال�ضعور بالندماج يف »النف�ض 

العاملي������ة« جند له ذكراً ب�ضورة غائمة مبهمة 

يف مذكرات������ه عندما يق������ول: »اإين اأفت�ض عن 

�ضيء كبري �ضيء بعيد �ضيء مبهم وكل ما عداه 

يبدو تافه������اً يف نظري وطعمه يف فمي طعم 

الرم������اد«. وهذا يوقفنا على ات�ضال وامتداد 

الجتاه اإىل »املطلق« يف تفكري ميخائيل ولي�ض 

هو بحلقات منف�ضلة بع�ضها عن بع�ض.

- ثاني������اً: اإن �ضخ�ضي������ات ق�ض�ضه جلهم 

هروبي������ون �ضلبي������ون يف معاجل������ة امل�ض������اكل 

وحلها.

أبو نا�ضيف« يف ق�ضة »�ضنتها اجلديدة«  »ا

ن������ه بنت وهو يريد ولداً  يدفن املولود حياً لأ

أب������ي نا�ضيف«  والقابل������ة مت������وت خوفاً من »ا

نف�ض������ه. والزوجة تنتح������ر يف ق�ضة »العاقر« 

بعد اأن تخون زوجها تاركة له ر�ضالة ت�رشح له 

فيها ماأ�ضاتها معه. ويف ق�ضة »�ضاعة الكوكو« 

خط������ار يهجر اأر�ضه بع������د اأن تهجره حبيبته 

وت�ضافر مع ع�ضيق له������ا اإىل اأمريكا فيهاجر 

أة اأخرى  هو بدوره تاركاً اأر�ض������ه ويتزوج امرا

تخونه حيث مل تكن ترغب يف غري اأمواله اأما 

ه������و في�ضيع منه كل �ضيء ويع������ود اإىل لبنان 

–منبته واأ�ضله- وقد غري ا�ضمه خمتفياً وراء 
ا�ضم م�ضتعار فراراً من واقعة فهو اإذاً هروب 

اآخر.

ويف ق�ضة »�ضعادة البيك« يحدث الهروب 

ن ال�ضخ�ض اأ�ضبح معدماً بعد  اإىل املا�ضي لأ

جاه وثروة ف�ضمح لنف�ض������ه اأن يبقى حمتفظاً 

بلقب »البيك« �ضابق������اً –ليهرب اإىل اأحالمه 

اللذي������ذة و�ضعادته املا�ضية م������ن واقعه املر. 

باء والبنون« يتفق مع جماعة  و»اإليا�ض« يف »الآ

م������ن رفاقه على النتحار ف������راراً من الواقع 

لي������م وهروباً من احلي������اة العبثية الزائفة.  الأ

ن  والرج������ل يف ق�ض������ة »الذخ������رية« ينتحر لأ

ذخريته بعد التجرب������ة التي ذهبت �ضحيتها 

القطة امل�ضكينة تبني له باأنها ل ترد املوت ومل 

متنعه فرمى بها يف الركة ثم انتحر.

هذه النهايات احلزينة القائمة اإذاً وكاأنها 

حماف������ل جنائ������ز كن�ضية لي�ض������ت بغريبة على 

دبي مليخائيل نعيمة ل  التكوين الفك������ري والأ

�ضيما ونحن جند هذه الظاهرة لدى الكّتاب 

أث������ر باإنتاجهم  أ لهم وتا الرو�ضي������ني الذين قرا

وبتفكريهم ومنهجه������م. ف�»انطون ت�ضيكوف« 

اأن  اأن واجب������ه  »ي������رى  )1860-1904( كان 
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ي�ضور الواقع املوؤمل.. واأن يفتح اأعني مواطنيه 

على عوامل الياأ�ض فيلهبهم حقداً ويحفزهم 

أو ال�ضوفية  اإىل قهره.. ومل يتحول اإىل الدين ا

كم������ا ح�ضل لدو�ضتويف�ضك������ي«. وعلى الرغم 

من واقعيته فيذك������ر اأحد الدار�ضني: »اإن كل 

م�رشحيات ت�ضيك������وف )ماعدا ب�ضتان الكرز( 

ينته������ي الف�ض������ل الثالث فيها ع������ادة بطلقة 

م�ضد�ض، اإما حلادث انتحار اأو حماولة قتل«. 

»فكثريون من �ضخ�ضياته ذو نزعة هروبية.. 

ومهما تنوعت و�ضائل الهروب فهي متكن هذه 

ال�ضخ�ضيات من النطواء على نف�ضها والعي�ض 

يف عامله������ا اخلا�ض املعلق بعدم������ا ت�ضطدم 

بالواقع وتعجز عن الوفاء مبتطلباته«.

وكذل������ك »تورجنيف« )1818-1853( يف 

أم������ات ال�ضخ�ضية  بناء« ا ب������اء والأ روايته »الآ

نه رف�ض  الرئي�ض������ة »بزاروف« وكاأنه انتحر لأ

م������كان عالجه.  الطبي������ب حي������ث كان يف الإ

واأعم������ال الكات������ب »دو�ضتويف�ضكي« )1849-

1959( ل تخل������و من املوت والقتل والنتحار 

خوة كرامازوف  منها اجلرمي������ة والعقاب والإ

دبية.  اللذان هم������ا من اأعظ������م اأعمال������ه الأ

»تول�ضت������وي« )1828-1910( يف  والعظي������م 

آن������ا كارنينا« بع������د اأن تركها فرتة للعواطف  »ا

اجلاحم������ة واأ�ض������اع عليه������ا ابنه������ا وزوجها 

و�ضمعتها ثم حبها و�ضبابها تركها يف النهاية 

تلقي بنف�ضها حتت عج������الت القطار بل اإن 

)تول�ضت������وي( نف�ضه عالج واقعه بالهروب منه 

حيث ترك اأر�ضه واأموال������ه وزوجته مف�ضاًل 

الفق������ر واحلرم������ان والت�ض������وف، وق������د اأكر 

ميخائيل هذا الت�رشف من تول�ضتوي يف اآخر 

حياته واعتره �ضجاعة.

وهو كذلك يعرف عن هرب »بوذا« الذي 

ترك جمده الواقعي وق�������رشه وزوجته وابنه 

وانع������زل يرتقب »احلقيق������ة« واأ�رشار احلياة، 

فجل�ض حت������ت �ضجرة تني قائ������اًل: »فليجف 

جلدي وت�ضم������ر ع�ضالتي ويهن العظم مني 

كم������ا ي�ضاء وقد يجف حلمي ويجمد الدم يف 

عروق������ي ولكني ل اأبرح جمل�ضي هذا قبل اأن 

تتك�ضف يل احلقيقة واأحيط باأ�رشار احلياة«. 

وقد امتنع ب������وذا عن كل �ضهوة ورغبة لي�ضل 

اإىل »الرنفان������ا« وهي احلال التي ينتفي فيها 

مل واملكاب������دة عندئ������ذ يك������ون الو�ضول اإىل  الأ

مرحل������ة احلل������ول يف اهلل والحتادية. وهو 

أي�ضاً ق������د قراأ عن فرار احلكي������م وال�ضاعر  ا

ال�ضين������ي »لوت�ضو« وهروبه م������ن مقاطعته 

أث������ري م�ضاعر خوف �ضيطرت  واأر�ضه حتت تا

أثر ول  على واقعه فغدا ف������اراً ومل يجدوا له ا

اإىل اأين م�ضى«.

بعد كل حالت ط������رق الهروب هذه فال 

غراب������ة اإذا وجدنا ميخائيل نف�ضه يختم هذه 

املرحلة من تفكريه –يف الوقت نف�ضه مبتدئاً 

مرحلة اأخ������رى- بهروب������ه اإىل »وجوه ثالثة« 
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خرين. هذه  حمتمياً بها من وج������وه الب�رش الآ

ال�ضم������ة الهروبية يف تفكري ميخائيل يف هذه 

املرحلة تره�ض بدخوله مرحلة فكرية ثانية 

نه كم������ا يقول جورج �ضي������دح: »بدا نعيمة  لأ

انتقادي������اً ثورياً ثم اأ�ضب������ح ر�ضالة روحانية«. 

آه الدكتور  وه������ي اأي�ضاً جتعلنا ن������رى م������ا را

�ضهيل اإدري�ض عندما يق������ول: »هذه ال�ضل�ضلة 

أو  م������ن الفرارات �ض������واء ترجم عنه������ا القتل ا

أو اله������روب تدل عل������ى اأمرين يف  النتح������ار ا

تفكري املوؤلف:

أولهم������ا: اأن احلي������اة كلها ظل������م وف�ضاد  ا

ن�ضان من قيمته احلقيقة. وجتريد لالإ

فات تكون  ثانيهما: اأن معاجلة ه������ذه الآ

بالفرار منها وهكذا يك������ون مفهوم الواقعية 

لدى نعيمة مفهوم������اً �ضلبياً يدعو اإىل تفادي 

م�ضكالت احلياة بالهروب منها«.

وم������ن هن������ا نالح������ظ اأن هذي������ن اأمرين 

ن الواقعية  »ينتميان اإىل املوقف الرومان�ضي لأ

ل تتمثل يف طبيع������ة املو�ضوع فح�ضب، واإمنا 

تتمثل اأي�ضاً يف زاوية الروؤية التي ينظر منها 

القا�������ض اإىل هذا املو�ض������وع وطريقة تناوله 

ل������ه. )كذلك( اأبطال ه������ذه الق�ض�ض عموماً 

م������ن الطبقة الرجوازية وه������ي الطبقة التي 

توليه������ا الرومان�ضية كبري اهتمامها.. وهم ل 

يتحملون مواجهة الواق������ع ول يقدرون على 

مغالبت������ه ومن ثم يوؤثرون الهرب والن�ضحاب 

وهم������ا خا�ضيتان م������ن خ�ضائ�������ض الجتاه 

الرومان�ضي.

املراجع

- انظر ما ترجمه من هذه املذكرات عن الرو�شية يف كتابه: �شبعون، ج1.

- جملة �شعر، العدد 39، ال�شنة العا�شرة، بريوت.

داب، عدد 154، مقابلة مع ميخائيل اأجراها معه جميل جرب. - جملة الآ

دب يف العامل ج1، اأحمد اأمني، زكي جنيب حممود، القاهرة. - ق�شة الأ

دب الرو�شي، ميدلتون مري(، د.ر�شاد ر�شدي. دبي املعا�شر )املقال: معنى الأ - خمتارات من النقد الأ

دب الرو�شي، مار�شيل اهرار، من�شورات عويدات، بريوت. - تاريخ الأ

- الق�شة يف لبنان، د.�شهيل اإدري�س، معهد الدرا�شات العربية، القاهرة، م�شر.

- جملة اخلفجي كانون الثاين )جانفي( 1975، ال�شعودية )حديث مع ميخائيل(.

مريكية. باء والبنون، طبعة �شركة »الفنون«، نيويورك، الوليات املتحدة الأ - الآ

- الجتاهات الفكرية يف بالد ال�شام، معهد البحوث والدرا�شات العربية، القاهرة.

- احلكماء الثالثة، اأحمد ال�شنتناوي، طبعة ثانية، دار املعارف بالقاهرة،

مريكية، طبعة ثانية، بريوت. - اأدبنا واأدباوؤنا يف املهاجر الأ

دب، �شفيع ال�شيد، عامل الكتب، القاهرة. - ميخائيل نعيمة: منهجه يف النقد واجتاهه يف الأ
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�شــعر:

اإنه �ضوت فل�ضطني 

ماء ال�ضبيحة

ق�شة :

حوار مع النف�ض )ذكريات(

غرائب امل�ضادفات

القنديل  

�سليمان العي�سى

طالب هما�س

�سرت د. عبد الكرمي الأ

د. عبد الرحمن مراد

حم�سن يو�سف
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)اإىل فرقة اأ�سايل الفل�سطينية(

ر�ُض.. �سناِبْل تُورق الأ

.. جداِوْل ثم تن�َسقُّ

ويعوُم الليُل..

يف رنَِّة عوٍد.. يف »َعتَابا«

اإنه �سوُت فل�سطنَي..

�ضاعر العروبة والطفولة الكبري

العمل الفني: الفنانة مي�ضون علم الدين.

❁

ò

❁
�سليمان العي�سى

�إنه �سوت فل�سطني
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وتهم������ي �صُح������ُب اللي������ل �صباي������ا 

و�صبابا

❁    ❁    ❁

اإنه ال�صوُت..

الذي يرتجُل املوَت غناًء..

ويالقيه انت�صاَء

❁    ❁    ❁

آه.. يافر�صاَن »رام اهلِل«، والقد�ِس،  ا

ةْ وَغزَّ

عانقُت الطفولَْة..

كلَّ اأفراِح الطفولَة..

أنا اأ�رشُب اأحَلاَن الرتاِب وا

أَقداُم  الَه������ا بال������دم ا َخ�َصب������ْت موَّ

ال�صباِب

وال�صبايا..

كنَّ من قلب املاآ�صي والرزايا

�صاِبْع ينتزعن الفجَر وم�صاً يف الأ

يَن الفواجْع.. يتحدَّ

ال.. برفيف ال�صال.. واملوَّ

ي�صكنَب الروائْع..

يف دماِء الليل.. تن�َصقُّ اجلداِوْل

مرًة اأُخرى.. وتنهاُل ال�صناِبْل

اإنه �ضوُت فل�ضطنَي..

الذي يرجتُل املوَت غناًء..

ويالقيه.. انت�ضاَء

❁    ❁    ❁

ر�ُض.. لن متوَت الأ

وها.. ن�ضيداً عربيا ُدقُّ

بديا .. الأ زيلَّ واأعيدوا الأ

للماليني.. التي تنتظُر

وقَع اأقدامكُم املحفوَر �ضوءاً

يف دياجي ليلنا.. تنتظُر
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عابٌر.. هذا الذي يعر هولً ودمارا

فوق هذا اجل�ضد الباقي لقهر املوت

لياًل.. ونهارا

أنتُم الباقون حقاًل بعد حقٍل.. ا

من دماٍء.. و�ضناِبْل

وا املوَت »َعتَابا« امالأ

و�ضبايا.. و�ضبابا!

اإنه �ضوُت فل�ضطني الذي يرجتل املوَت

ِغناَء..

ويالقيه انت�ضاَء

�ضائْل الع�ضيَّاُت �ضداهُ والأ

¥µ
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 اأزرقاً ينع�ُس البدُر فوق الغديِر...

مذّهبَة اللوِن ت�رشُق �صم�ُس ال�صبيحِة

مع زقزقاِت الع�صافرِي بني الغ�صوِن...

وتبزُغ كاملزهرّيِة �صّفافًة من قدا�صتها ال�صافيْه.

وكطلعِة �صم�ٍس على �صاقيْة..

�ضاعر �ضوري.

العمل الفني: الفنان  ر�ضيد �ضمه.

❁

ò

❁
طالب هّما�ش

ماء ال�صبيحة
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الَح يل وجُه تلَك ال�صبّية

وه������و يط������لُّ كزّفِة �������رٍب �صغرِي 

البالبِل

هلّة يف ناظريَّ
مع جهجهاِت االأ

وغفِوة نه������ِد ال�صم������اِء املدّور يف 

الظلمِة ال�صاحيْه.

الَح اأجم������َل من زهرٍة تت�ّرب ماَء 

ال�روِق املذّهَب

حتَت �صماٍء حماميَِّة الغيِم،

نيْه! اأ�صفى من اخلمِر يف االآ

وّزِة ذات اجلناحنِي الَح يل النوُر مثل االإ

وهي حتلّق مائّيَة اللوِن فوق الب�صاتنِي

الح������ت عرائ�ُس ل������وٍز مكلّل������ٌة بزهوٍر من 

النوِر،

كقم������اِط  مطوّي������ٌة  بي�ص������اَء،  ر�������سُ  واالأ

الطفولِة

فوَق ال�صفوِح

م�صارُقها العاطره.

فا�ضتحاَل اله������واءُ اإىل هدهداِت �ضفائَر 

م�ضفورِة اخل�ضالِت

 ) أبي�ضٍ  ا�ضتح������اَل ال�ضحاُب اإىل مط������ٍر )ا

للر�ضاعِة

ما بنَي قلبنِي طفلنِي..

أكواُز( من  والثل������ُج فوق روؤو�ِض ال�ضنوبِر )ا

�ضهوٍة م�ضكرهْ!

نوثِة  وا�ضتحلُت اإىل بلبٍل �ضابٍح يف ن�ضيم الأ

كاللحن



مـــــاء ال�صبيحـــــــــــة

257 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

روح������ي حتلّ������ق مث������َل الفرا�ض������ِة ن�ضوانًة 

باحلفيِف

وقلبي ال�ضغريُ ا�ضتحاَل اإىل قّرهْ.

ل الن�ضائ������ُم بعُد ا�ضتفاق������ْت رياحينُها يف 

ال�ضبابيِك

أرواُحنا كالقطاِة كي تتنّف�َض ا

ول �ضوُت فريوَز �ضلّى ال�ضبيحَة

مع �ضق�ضقات التبا�ضرِي

 البعيد
ّ
لكن �ضمعُت �ضدى �ضوتها البلبلي

ا�ضتماَع الغ�ضوِن اإىل �ضوِت ع�ضفورٍة يف 

ال�ضهوِل

فراحْت ترفرْف يف �ضهواتي الفرا�ضاُت

�ُض يل�ضعني بدبابي�ضه اخلدره. والآ

ر�ضفًة ر�ضفًة

تنهُل القّرات لباَن الزهوِر

وترفُع نحو ال�ضماِء مناقريها

لتغّني اإىل اهلل

والريُح مفعمٌة بالرحيِق

تهزُّ الغرا�َض فرتق�ُض اأجرا�ضها

فوَق �ضلباِن اأج�ضادها العاطرهْ.

لأُ م������راأى الغ�ضوِن التي يتدىّل  باكراً يتالأ

�ضفرجلُها نا�ضجاً كالنهوِد

ورفُّ الطيوِر التي �ضكنْت كالثماِر �ضدوَر 

الدوايل

يزقزُق مثنى.. ثالثاً.. واأع�ضاَر

مْل. غاين �ضماَء الأ متالأُ اأ�ضواتها بالأ

�ضَة  باك������راً ترتاءى يَل ال�ضم�������ضُ عيناً مقدَّ

احلزِن،

حمراَء �ضكرى كقر�ِض الع�ضْل!

باكراً ت�ضته������ّل الطبيعُة اأوقاتها بالوقوِف 

دقائَق حبٍّ

على النهِر كامل�ضطفاِة

وتاأتي ال�ضبايا ال�ضغرياُت

كي يقتطفَن زنابَق من �ضهوٍة وحليٍب

ويودعنها �ضدرهنَّ الر�ضيَع..

وتاأتي الن�ضاءُ ال�ضبياُت كي يغت�ضلَن على 

م�ضهٍد م�ضم�ٍض يف الربيِع

ومينح������َن اأج�ضاده������نَّ بيا�������ضَ ال�ضحاِب 
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ّ
ال�ضهي

أثداءهنَّ مياهَ  ومن منبع النبع يُر�ضع������َن ا

�ضى ال�ضاديْه الأ

والعرائ�ُض كي ي�ضرتحَن على حجر البئِر 

مثَل القطّياِت

أو ي�ضتحل������َن اإىل �ضو�ضن������اٍت عل������ى �ضفِة  ا

النبِع..

كي ينغم�ضَن مباِء الغيوِم

ويفرغَن جوَف اخلوابي من احلزِن،

نها باملياه التي يُ�رشُب الدمع منها ميالأ

وتاأتي فتاةٌ لتب�رَش �ضورتها امل�ضتهاةَ

ّ
يذّوبها الدمُع يف نبِع ماٍء �ضبي

فرتجُع �ضاحكًة، باكيه!

وتغّني ب�ضوٍت �ضديٍّ على م�ضمِع النهِر

أنوثتها امل�ضتهاِة اأغنيًة من ا

فت�رشُع بالزقزقاِت �ضنونّوةٌ من �ضالٍة

وتغدو احلروُف عنادَل غّريدًة

يف فرادي�ضها الباكره.

وتذوُق بعيننِي مغم�ضتنِي

عذوبَة �ضبح تعزُّ على الو�ضِف

حيث ال�ضطوُح التي تتالمُع خ�رشاء عنَد 

ال�رشوِق

وراهبُة الك�ضتناِء تر�ضُّ النبيَذ املقّد�َض

فوق غرا�ِض ال�ضحى الغافيْه.

كاَن فجراً جميَل الطفولِة

اأزهارهُ باقٌة من �ضمو�ٍض

تفّتُح زهرّيَة اللوِن كاجللناِر

دواليِه يانعٌة تتدانى عناقيُدها بت�ضهٍّ

ومن كّل برعِم ورٍد

ت�ضعُّ قطريةُ �ضوٍء

وت�ضقُط يف املاِء كالدمعِة الباكيه!

كنُت اأ�رشُب ن�ضَغ الثماِر التي

انعقدْت كالرّثياِت يف اأ�ضلِع الرتقاِل

واأجل�ض حتَت نهوِد الدوايل

أثداءها بالكوؤو�ِض مل�َض ا لأ

فتدمُع يف الكاأ�ِض قطراتها ال�ضافيْه.
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ر�ُض رائقٌة تتاألُق هذه الأ

�ضكرى برائحِة الع�ضِب

تر�ضُف مثل الولي������دِة من رع�ضاِت الغيوِم 

 املطْر..
َّ
مني

لبا�رشت������ي  ت������رتاءى  الت������ي  وال�ضم������اءُ 

كالبحرياِت

�ضّجادًة من مروٍج مطّعمًة بال�ضقائِق،

والطرقاُت جداوَل مملوءًة باحلليِب،

اأدمِي  يف  م�ضرت�ض������اًل  ال�ضحاب������ِة  وظ������لُّ 

ال�ضواقي

يرف������رُف مثل طي������وِر القط������ا يف خيال 

النهْر.

 العا�ضَق ال�ضم�َض
َ
طائَر البحِر يا قلبي

ذابْت �ضموُع املغيِب

َف�ُضمَّ بجنحيَك وجهك واغُف

�ضت�ضعُد �ضم�ض ال�ضبيحِة كالرتقالِة من 

بئرها بعَد حنٍي

أ�ضماعنا �ضق�ضقاُت احل�ضا�ضنِي ومتالأُ ا

ممزوجًة بحليِب املطْر!

نوثِة �ضّكرةٌ ل تذوُب �ضوى نَّ �ضماَء الأ
لكاأ

أو ت�ضتحْم. يف �ضواقي ال�ضبابِة ا

ّمْ
أ نَّ الطبيعَة ا

وكاأ

تبذُل اللوَز من �ضدرها العذِب للعندليِب 

الر�ضيِع

أثداءها للراعِم وتلقُم ا

كيما تفوَح بتّفاحها احللِو يف كّل فْم

¥µ
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-1-
فو�ج �جلديدة من �ملدّر�شني, �إىل �إن�شاء 

ج �لأ  �ل�شعي يف حلب, بعد تخرُّ
أ بد�

ثانوي������ات جديدة. فالتحق �ل�ش������اب, �أو�خر �لع������ام )1952( �لذي تخرج فيه, 

مبدر�ش������ة �شغلت جزء�ً من �إحدى �لثُْكنات �لع�شكرية �لقريبة من حّيه �ل�شعبي 

يت   فيه, يف �نتظار �كتمال بناء ثانوية جديدة مل تكن بعيدة عنها, �شمِّ
�لذي ن�شاأ

)ثانوية �ملعري(, �كتملت فيها �شفوف �لدر��شة �إىل �آخر �ملرحلة �لثانوية, وُعهد 

اأديب وناقد واأ�ضتاذ جامعي �ضوري.

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁

ò

حوار مع النف�س

❁
�شرت د. عبد الكرمي الأ
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�إلي������ه, مع زمالَء �آخري������ن, بتدري�س 

دبية و�للغوية فيها. �ملو�د �لأ

أ  وق������د �������َرّ �ل�ش������اب, من������ذ بد�

ول �مللحق  �لعمل يف بناء �لثانوية �لأ

بالثُْكنة, �أن يج������د �إىل جانبه زميله 

�إ�شماعيل(,  يف �جلامعة )�شدق������ي 

فكان يلزمه, وي�شمع منه ما تفي�س 

ألو�ن �ملرح و�لدعابة.  به نف�شه من �

ويتب������ادلن �لر�أي فيم������ا تتجه �إليه 

حد�ث �مل�شطرب������ة, �إذ بد�أ حكم 
�لأ

�لفرد �ل������ذي مّثل������ه )�لعقيد �أديب 

بالهت������ز�ز,  ِْذن 
ي������وؤ �ل�شي�شكل������ي(, 

م������ر �إىل ممثل������ي �ل�شعب, 
وعاد �لأ

مور جتري عليه,  على �لنح������و �لذي كانت �لأ

ول �لذي قاده )�مل�شري  من قبل �لنق������الب �لأ

ح�شني �لزعيم 1948(. 

أنه مل  و�كت�ش������ف �ل�شاب, بعد زمن ق�شري, �

أقلَّه.  يكن يعرف من �شدقي, يف �جلامعة, �إل �

كان ي�شحبه, يف فرت�ت �ل�شرت�حة, يجولن 

ر�������س �خلالي������ة �لتي حتي������ط بالثكنة,  يف �لأ

و�شدقي عاقد يديه من خلفه, يتطلَّع �شاهياً 

ر�������س, كاأمنا ي�شغل������ه �شاغل  ع������ن خ�رة �لأ

عنها. فاإذ� مرَّ بهما بائع �لكعك, وقد �أ�شبحا 

من خلف ال�ضف������وف، و�ضم�ض اخلريف متالأ 

الدنيا م������ن حولهما، تن������اول �ضدقي واحدة 

وناوله واحدة، وا�ضرتجع، وهو ي�ضحك، قولة 

طفال ياأتون اإيّل«!  ال�ضيد امل�ضيح: »دع������وا الأ

ر�ض ويدعو ال�ضاب اإليه،  أ يفرت�ض الأ ثم يب������دا

�ضياء م������ن حوله، كاأنه  وياأخذ يتطل������ع يف الأ

ول مرة، وهو يق�ضم الكعكة يف تلذذ  يراها لأ

بال������غ، ويُغرب يف ال�ضح������ك ورواية الُطَرف: 

طفل كبري يح�ضبه من يراه ل يحمل �ضيئاً من 

هموم الكبار!

ويعود ال�ضاب، وهو يراه على هذه احلال، 



حوار مع النف�س

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2622010

أي������ام اجلامع������ة القريبة، وقد  بذاكرت������ه اإىل ا

اتخذ �ضدقي مقعده املختار يف اآخر املدرج، 

حيان، بكتاٍب  من�ضغاًل عن الدر�ض، يف اأكرث الأ

أ فيه، ل ي�ض������األ، ول يعرت�ض. يتلفت اإىل  يقرا

م������ا ي�ضمع، اأحياناً، ثم يعود اإىل كتابه، كاأنه مل 

ي�ضمع �ضيئاً!

أيامه������ا، على نح������و ما يراه اليوم:  وكان، ا

َ اإحدى خ�ض������الت ال�ضعر، م�ضغولً 
م�ضرتخي

عن نف�ض������ه يف غري اإهماٍل بالغ، تتوقد عيناه 

توقداً ملحوظاً.      

ورمبا حلق به، بعد انتهاء اليوم يف العمل، 

مع بع�ض الزمالء، اإىل املقهى ال�ضعبي الذي 

أركانه الهادئة، يطلُّ  اعتاد اأن يجل�ض يف اأحد ا

على حديقة �ضغرية خم�رشَّة ملحقة باملقهى، 

يق������ول عنها: »اإنه������ا تنطق بطفول������ة اإلهية«! 

أنفا�ض النارجيلة، �ضور  د ا ويتاأمل، وهو ي�ضعِّ

احلياة من حوله، ويراجع واقع العرب. ولعله 

اأعّد، يف هذه اجلل�ضات، بع�ض م�ضودات كتبه 

التي اأخرجها، من بعد. 

ف������اإذا حان موعد العودة اإىل البيت الذي 

ي�ضكنه، عند خاٍل له، نه�ض على عجل، فلفَّ 

أنبوبة النارجيل������ة من حولها، وجمع اأوراقه،  ا

ألق������ى معطفه عل������ى كتفه، يف غ������ري ن�ضق،  وا

ر�ض. واأخذ يثب على الأ

وق������د اأتيحت لل�ضاب، بع������د وقٍت ق�ضري، 

فر�ضة الزواج، وملَّا مي�ِض على تخرُّجه العام 

ول، فكان �ضدقي يزوره، اأحياناً، يف البيت،  الأ

ف  وينقل اإلي������ه اأخباره ونوادره. فبداأت تتك�ضَّ

ل������ه جوانب اأخرى من نف�ض������ه الغنية. فقليل 

ط يف  ن يتب�ضَّ
جداً من النا�ض َم������ن ي�ضتطيع اأ

ثه يوماً  مثل العمق الذي يتب�ّضطه �ضدقي. حدَّ

ع������ن وقائع عمل كان يكتب������ه فقال: اإنه رمبا 

قفز، يف تناول وقائع������ه، قفزاٍت تغيب عنها 

مراحل م������ن الزمن، يطوي فيه������ا ف�ضاًل اأو 

حداث، ثم يعود اإىل  ف�ضلني، تتطور فيهما الأ

كتابتهما من بعد! وقال: اإنه يعاين، يف بع�ض 

حيان، من اأحوال غريبة تنتابه: فقد يغم�ض  الأ

عينيه، وهو يتخيل مواقع بعينها )ولعله ذكر 

ه كلها اإليها، حتى لقد  الهند(، فينتقل بحوا�ضِّ

يرى نف�ضه يتحرك فيها! 

 وق������د اأم�ض������ى ال�ضاب �ضنت������ني يف هذه 

وىل،  الثانوية، رزق خاللهما )1954( بابنته الأ

وك�ضب حمبة طالبه واطمئنانهم اإليه. وان�ضم 

فيهما اإىل ابن عمته �ضري الذي كان يدّر�ض 

دب يف دار املعلمني البتدائية، فاأخرج معه  الأ
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عراب«  كتابني �ضغريين �ضمياهم������ا »دليل الإ

عدادية  توجها بهما اإىل طالب ال�ضهادتني: الإ

والثانوية، ق�ضدا فيهما اإىل بيان تطبيقي ملا 

ع������راب: اإعراب الكالم، �ضعياً  تعنيه كلمة الإ

منهم������ا اإىل ربطه بتحدي������د معانيه حتديداً 

ن�ضاق  تطبيقياً، للوقوف فيهما على اأ�رشار الأ

اللغوي������ة وتراكيبها. وقد حم������ل الكتاب ا�ضم 

ول مرة يف حيات������ه، فداخله، من  ال�ض������اب، لأ

متلِّيه، �رشور عظيم.

يام،  أنه اأفاق يف �ضباح اأحد الأ ول ين�ضى ا

ول يف العم������ل )1953(، فمدَّ  من عام������ه الأ

أ�ض������ه، قبل اأن يغادر البي������ت، ي�ضتطلع حال  را

أبي������ه املري�������ض يف الفرا�ض، فوج������ده نائماً،  ا

فاأغلق عليه الباب يف رفق، واأخذ �ضبيله اإىل 

عمله. 

ثم مل يلبث اأن �ضمع قرعاً على باب ال�ضف 

الذي يلقي فيه در�ض������ه، و�ضمع من ي�ضاأله اأن 

يرج������ع اإىل اأحد العامل������ني يف الديوان. فلما 

أنه������ى در�ضه وعاد اإليه، وج������ده يقلّب بع�ض  ا

أ�ضه، وقال  وراق يف يديه، فلم يرفع عنها را الأ

وراق،  يخاطبه، وهو مط������رق يتتبع تقليب الأ

يف غري احتفال:

يج������ب اأن تع������ود اإىل البي������ت، فقد مات 

اأبوك!

اأدرك ال�ض������اب، وهو يغالب �ضدمة النباأ، 

أبيه،  أن������ه حني فتح الب������اب يف ال�ضباح على ا ا

خرية!   وجده نائماً نومته الأ

لَه  مَّ
وق������د اأحب اأن يح�������رش ُغ�ْضلَ������ه. وتاأ

والغا�ض������ل يديره بني يديه، فاأدرك اأن حقائق 

احلي������اة حني نقروؤها يف الكتب تختلف عنها 

ر�ض، واأن احلوا�ض تظل  ح������ني نراها على الأ

دراك، واأن اخليال،  أق������وى و�ضائ������ل الإ لهذا ا

مهما بلغ من ق������وة ال�ضتح�ضار، ل ميلك ما 

متلك احلا�ضة من الق������درة عليه: ا�ضتح�ضار 

ن�ضان، حتى لتقرب اأن  الطاق������ة التي تقيم الإ

تراها العني وهي تغادر اجل�ضد وتخلِّفه على 

هذه احل������ال! وا�ضتعاد، وه������و يرقبه، �ضورة 

قريب������ة ظلت ترافقه اإىل الي������وم: فقد وّدعه 

ال�ضاب، وهو يف طريقه اإىل دم�ضق، يف زيارته 

خرية حللب، فلما قارب اأن يقطع الطريق  الأ

اإىل �ضوق احلي، �ضمع �ضبياً من �ضبيان احلي 

يناديه:

انظر، هذا اأبوك!

أباه، وق������د قطع الطريق  التفت، ف������راأى ا

اإىل �ض������وق احلي، يح������اول اأن يلحق به. فعاد 
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������ه اإليه، ورج������اه اأن يعود اإىل  اأدراج������ه و�ضمَّ

فرا�ضه.. كان الوالد يغالب اإح�ضا�ضه بالنهاية 

القريبة، وخوفه األ يرى ولده من بعد، فكان 

يريد اأن يراه قْدر ما ميكنه اأن يراه، ولو حلق 

به يف الطريق!

�رشة، بعد انتهاء مرا�ضم الدفن،  حارت الأ

يف اإب������الغ ولده������ا الثاين البعي������د الذي كان 

أبيه  يتهياأ ملناق�ضة اأطروحته يف باري�ض، خر ا

ب ال�ضاب  الفاجع. وانتهت من بعد اإىل اأن يقرِّ

اخل������ر، يف ر�ضائل������ه املتتابعة اإلي������ه، خطوة 

خطوة، يخفف من وقعه������ا عليه، وينتهي به 

خري. وكان اأق�ضى ما ا�ضتطاعه  اإىل اخلر الأ

خ، يف غربته، اأن يهدي ر�ضالته التي كتبها  الأ

أبيه، ويقف على قره من بعد!   اإىل ذكرى ا

ـ 2 ـ
، على نحٍو مت�ضاعد،  ثم اإنَّ ال�ضاب اأح�ضَّ

وهو يوايل عمله، باحلاجة اإىل اتخاذ موقف 

حا�ضم من بع�������ض الق�ضايا التي كان زمالوؤه 

�ض������ون مع������ه، يف الثانوية، ي������دورون من  املدرِّ

حوله������ا، يف جوان������ب من حواره������م اليومي، 

أ�ضباباً  حتى لق������د كان بع�ضهم يتخذ منه������ا ا

فْت له، وهو ي�ضتمع اإليهم،  للتخا�ض������م. وتك�ضَّ

حقيق������ة ب������داأت ت�ضغل فكره: ه������ل ا�ضتوفت 

جابَة  أ�ضاتذتها، الإ اجلامعة، يف حما�������رشات ا

أ�ضئلة كان يل������زم اأن يثريوها يف اأذهان  ع������ن ا

جابة عنها:  طلبتهم، ويلزموهم بالإ

طراف خمتارة  لق������د عر�ضوا بالدر�������ض لأ

دبي والنقدي، ولكنهم  من الرتاث اللغوي والأ

مل يعر�ضوا للموقف الذي يلزم اأن يتخذه اأهله 

أم يتولون  منه: هل يكتف������ون بقراءته وفهمه ا

نقده اأي�ضاً، يف �ضوء امل�ضتجدات املعا�رشة؟ 

ب������داع؟ وما ح������دوده؟ وما  ما معن������ى الإ

لوازمه الفكرية والنف�ضية؟ 

وما الثقافة؟ وما م�ضالكها؟ وما غاياتها؟ 

وكيف ينبغ������ي اأن يكون عليه حمتواها اليوم؟ 

ما �ضلتها باملا�ضي وباحلا�رش وبامل�ضتقبل؟ 

وه������ل حلرية الفكر ح������دود؟ وهل يكون 

وروبي بغري حدود؟ وما  املوقف من الفكر الأ

حدوده؟

أي������ن تكمن قيمة احلرك������ة التنويرية يف  وا

أم  مطل������ع ع�رش النه�ضة: يف اجلانب الديني ا

اجلانب التاريخي، اأم اجلانب الفكري العام؟ 

وما اأثرها يف اللغة، ويف النهو�ض بها؟

كان ال�ض������اب يخلو اإىل نف�ضه، ويحاول اأن 

�ضئلة. ورمبا  يطرح عليه������ا بع�ضاً من هذه الأ

أ�ضل������وب التدري�ض القائم  ع������اد باللوم عل������ى ا
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أ�ضلوب يقف بالطالب  يومذاك يف اجلامعة: ا

عند حدود فهم الن�ض، وجعلِه غاية يف ذاته، 

ل يتعداها اإىل و�ضل������ه باآفاق نقده وتقوميه، 

يف �ضوء �ضلته باملعارف امل�ضتجدة!

دب������ي العام كانا  ث������م اإن ال�ضعر والنرث الأ

وىل فيه، بعيداً عن  ن������ان مادة الدرا�ضة الأ يكوِّ

دبية التي اأخذت  جنا�������ض الأ تن������اول بع�ض الأ

حتت������لُّ �ضاح������ة الواقع م������ن حول������ه: الرواية 

وامل�رشح وال�ضرية!

ولكنه كان ما يلب������ث اأن يعود على نف�ضه 

باللوم: فقد يكفي اأن تزوده اجلامعة ببع�ض 

به منها.  دوات يف اكت�ض������اب املعرفة، وتقرِّ الأ

وعليه بعدها اأن ي�ضتكمل لنف�ضه ما ي�ضت�ضعر 

النق�������ض في������ه! علي������ه اأن يَُعّد م������ا زودته به 

اجلامعة بداي������ًة يتابع، يف �ض������وء حقائقها، 

اكت�ضاف مراحل الطري������ق. وعليه اأن يجعل 

من الكتاب و�ضادته الدائمة، ل يجد الراحة 

أ�ضه اإليها. اإن مل ي�ضند را

أ  يف �ضوء ه������ذا احلوار م������ع النف�ض، بدا

ال�ض������اب ي�ضتكمل تزوي������د مكتبته، يف البيت، 

بالكتب التي يحتاجها، وينكبُّ على قراءتها، 

حتى ق������ارَب ذل������ك اأن يُ�ضعف م������ن ب�رشه. 

ووجد بعدها امليل يف نف�ضه اإىل كتابة املقالة 

أ ين�رش  واخلاط������رة على نه������ٍج خا�ض. وب������دا

بع�ض م������ا يكتبه يف جمل������ة »احلديث« التي 

كان �ضامي الكي������ايل ي�ضدرها يف حلب، ويف 

اإحدى �ضحفها املنت�رشة. ودفعتْه فورة ال�ضن، 

فدخل، يف بع�ض ما كتبه فيها، مدخاًل �ضعباً 

كلَّفه الوق������وف اأمام الق�ضاء للم������رة الثانية 

يف حيات������ه، وخلَّف يف نف�ض������ه مرارة ما يزال 

ي�ضت�ضعر طعمها اإىل اليوم!

 كان ال�ضبب، هذه املرة، مقالة لل�ضاب يف 

أثار فيها م�ضلك  اجلريدة التي �ضبق ذكرها، ا

دارة يف اإحدى الثانويات اخلا�ضة، وكانت  الإ

بداأت تنت�رش لعج������ز الثانويات الر�ضمية عن 

ا�ضتيعاب الطلب������ة، وكانت معروفة يف حلب، 

يديره������ا رجل �ضعب املرا�������ض، يبلغ عند من 

ن�ض. وقد  يعرف������ه، اأن يكون من �ضياط������ني الإ

بل������غ ال�ض������اب اأن نتائج الفحو�������ض يف بع�ض 

ال�ضف������وف التي يتوىل تدري�������ض طلبتها، قد 

مر، اإذ كانت بع�ض اأوراق  أُعلنت، فعجب لالأ ا

الفحو�������ض ما تزال يف يدي������ه! فكتب ي�ضف 

م������ا وقع. واأخ������ذ، من بعد، يق������راأ يف اإحدى 

ال�ضحف اأخبار الدع������وى التي رفعها مدير 

املدر�ضة على ال�ض������اب، »رداً على تخر�ضاته 

أكاذيبه«!  وا
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عل������ى اأن القا�ض������ي تب������ني وج������ه احلق، 

أ ال�ضاب، بعد اأن اجت������از املحنة، وعانى  وب������را

آثارها النف�ضي������ة معاناة �ضعبة اجتمعت  من ا

وىل، من قبل،  اإىل معان������اة وقوفه للم������رة الأ

اأمام الق�ضاء، ومل يكن ج������اوز الثانية ع�رشة، 

فولَّدتا يف نف�ضه، عل������ى غري ما توقع، ردوداً 

ح������ادة قّربته من اأج������واء ال�ضحافة، وزودته 

باخلرة يف خماطبة قّرائها، حتى انتهى، يف 

النهاي������ة، اإىل اأن يكون ل������ه يف بع�ض �ضحف 

العا�ضم������ة زاوية ثابتة ط������ال عمرها َعقدين 

من ال�ضنني!

وىل اأمام الق�ضاء،  أم������ا وقوفه للم������رة الأ ا

فكان �ضبب������ه، و�ضنُّ������ه ل تزيد عل������ى الثانية 

ع�رشة، خروج������ه من بيت������ه، يف احلي الذي 

ن�ضاأ فيه، يج������ر وراءه البغلة التي يركبها يف 

اأقرا�ض البطيخ،  ل �رشيجته������ا  العادة، ويحمِّ

فلحق������ت بها فتاة م�ضيحي������ة �ضغرية من اأهل 

احلي، يف يدها ق�ضيب. فوكزتها من خلفها، 

وال�ضبي يجرها بزمامها من اأمام، فاأثارتها، 

وردَّت البغل������ة عن نف�ضه������ا، ف�رشبت الفتاة 

باإحدى قائمتيها اخللفيت������ني، فاأ�ضابتها يف 

وجهها، قريباً من عينها. وذعر ال�ضبي ذعراً 

مر  �ضدي������داً اأ�ضاع معه ر�ض������ده، وانتهى به الأ

أم الفتاة لل�ضاعني  اإىل الق�ض������اء. ومل ت�ضتجب ا

باخلري من الطرفني. 

وق������ف ال�ضبي اأمام القا�ضي ل يعرف ما 

يدف������ع به عن نف�ضه غري ت�ضوير املوقف على 

النحو الذي كان في������ه. ونظر القا�ضي فيه، 

�ضفاق باٍد يف عينيه: و�ضاأله والإ

أن������ت جتّر بغلتك يف  أمل تاأخ������ذ حيطتك وا ا

الزقاق ال�ضيق، خماف������ة اأن يلحق بك بع�ض 

اأطفال احلي؟

مل يدر ال�ضبي مب������ا يجيب، غري اأن يفتح 

للقا�ضي كفي������ه ال�ضغريت������ني، ويطبقهما يف 

حرية ناطقة مبا ه������و فيه من �ضدة اخلوف، 

وقد قارب اأن يجه�ض بالبكاء. 

أم الطفلة امل�ضابة – وهي على قدر  كانت ا

من التعليم، اإذ كانت تعمل يف اإحدى رو�ضات 

املدينة - حت�رش اجلل�ضة، ومعها ابنتها، وقد 

أثَّر  ه������ا، فرفعت يدها، وقد ا ع�ضبت لها خدَّ

أثراً �ضديداً، وقالت  يف نف�ضها موقف ال�ضبي ا

تخاطب القا�ضي، وهي تَغ�ضُّ بدمعها:

�ضي������دي! اأرجو اأن تقبل اإ�ضقاط الدعوى، 

ن، مل ي�ض������ع اإىل اإيذاء 
أراه الآ فال�ضب������ي، كما ا

ن يف خري، وقد �ضِلمْت عينها  ابنتي، وهي الآ

لي������ق بي اأن  بحم������د اهلل. ولعل������ه كان من الأ
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أ�ضتجيب لل�ضاعني باخلري، من اأول الطريق! ا

ذه������ل القا�ض������ي، وبلغ نب������ل املوقف من 

ت له عين������اه بالدموع،  ال�ضبي مبلغ������اً امتالأ

فاأخذ يكفكفها وي�ضعى يف اإخفائها. وانطوت 

ثر  اجلل�ضة مبا وّلدت يف النفو�ض من ح�ضن الأ

وجمال ال�ضتجابة لقَيم اجلوار. وقد اأح�ضن 

م، من بعد. والد ال�ضبي تقديره لنبل الأ

ـ 3 ـ
حت������ول ال�ضاب، بع������د اأن اأم�ضى ال�ضنتني 

يف ثانوي������ة املع������ري، اإىل التدري�ض يف اإحدى 

ناث التي �ضموها )ثانوية معاوية(،  ثانويات الإ

ْوىل اأن يُختار له������ا ا�ضم اإحدى  وق������د كان الأَ

الن�ضاء املذك������ورات يف التاريخ العربي، َدللة 

�ضماء  على ُهِوية الدار�ضات فيها! واختيار الأ

ث  للموؤ�ض�ضات التعليمية والثقافية، فيما حدَّ

ب������ه ال�ضاب نف�ضه وهو يدخ������ل هذه الثانوية، 

ول من حتوُّله اإليها، يقت�ضي اأن  يف الي������وم الأ

مة  يُختار له َمن يُح�ضن الطالع على تراث الأ

الثقايف وتراث اأعالمه من الرجال والن�ضاء.

وىل لعمله يف  يام الأ وبدا لل�ض������اب، من الأ

أ�ضل������وب اخلطاب امللتزم  ه������ذه الثانوية، اأن ا

بالر�ضان������ة يل������زم اأن يكون ه������و املُراعى يف 

دراك العميق  الدر�������ض، واأن يُجمع اإلي������ه الإ

نث������ى مبواقفه������ا النفعالي������ة  حل�ضا�ضي������ة الأ

من امل������ادة املدرو�ضة، وهو م������ا كان يقت�ضي 

حي������ان، اخلروَج عن  ، يف بع�ض الأ الدار�������ضَ

حقائق تكوينه! 

وقد وجد احل������ل يف النتهاء اإىل حتويل 

التاأثر والنفعال اجلم������ايل بالن�ضو�ض التي 

يقروؤها، اإىل الوقوف على ظواهر جمالياتها 

احلية يف ال�ضوت والرتكيب وبناء ال�ضياقات 

التي ترد فيها، اتفاقاً مع م�ضامينها الفكرية 

والعاطفي������ة التي يت������م ت�ضويره������ا والتعبري 

عنها.

وحتّول، يف العام الذي تاله، اإىل الثانوية 

وىل يف املدينة )ثانوية املاأمون( فتناول مع  الأ

خريين من الدرا�ضة  طلبتها، يف ال�ضف������ني الأ

دب، على توايل  الثانوي������ة، برناجمه������م يف الأ

الع�ضور، يف الق������دمي واحلديث، اإ�ضافة اإىل 

قواع������د النح������و والبالغ������ة امل�ضتخل�ضة من 

عرابية للن�ضو�ض. التطبيقات الإ

ووجد ال�ضاب، م������ن بعد، يف خرته التي 

ربع التي  اكت�ضبه������ا على مدار هذه ال�ضنني الأ

نه من  اأم�ضاه������ا يف الثانويات الثالث، ما مكَّ

ال�ضرتاك يف تاأليف الكتب املدر�ضية، مع بع�ض 

زمالئ������ه، يف دم�ضق وحلب. ويغلب على ظنه 
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اأن يكون كت������اب »الت�ضهيل« لطلب������ة ال�ضهادة 

الثانوي������ة الذي ا�ضرتك فيه، مع زميله عا�ضم 

البيطار، يف نهاي������ة اخلم�ضينيات من القرن 

ها بالر�ضا عن نف�ضه فيها.          املا�ضي، اأحقَّ

وق������د كان ال�ض������رتاك يف تاألي������ف الكتب 

املدر�ضي������ة، يومذاك، اإحدى ال�ضبل املطروقة 

لتعريف املدرِّ�ضني باأنف�ضهم، يف امليدان الذي 

ان�رشف������وا فيه اإىل مزاول������ة ن�ضاطهم املْهني، 

يهم لتبعاته، ووقوفهم موقف التوجيه  وت�ضدِّ

دبية،  من تكوين مع������ارف الطلبة اللغوية والأ

عدادية والثانوية. وكان خليل  يف املرحلتني الإ

الهن������داوي وجمموعة �ضغرية م������ن املدرِّ�ضني 

أنف�ضهم خلو�ض هذه  الالمع������ني، ممن هيوؤوا ا

امليادين، واأ�ضبح������وا يف مقدمة من يُذكرون 

من طالئعها.

�ضتاذ الهنداوي  مل تكن �ضلة ال�ض������اب بالأ

قوية، على مث������ال �ضلته ببع�ض زمالئه ممن 

�ضبق������وه، ولكنها اأخذت تتوث������ق �ضيئاً ف�ضيئاً. 

ورمب������ا اأج������از الهن������داوي لنف�ض������ه اأن يوجه 

ال�ضاب، حني يلقاه، اإىل اأن يعيد النظر فيما 

كان يق������روؤه له يف بع�������ض �ضحف املدينة من 

أن������ه رافقه يوماً  املق������الت الذاتي������ة. ويذكر ا

لاللتحاق بلج������ان ت�ضحي������ح اأوراق ال�ضهادة 

الثانوية، يف دم�ضق. فحني عرت بهما �ضيارة 

النقل التي كانت تُِقلُّهم������ا من حلب، »�ضاحَة 

أ�ضار الهنداوي باإ�ضبعه اإىل موقف  املرجة«، ا

احلار�������ض، يف واجهة دار احلكومة، وقال يف 

أ�ضًى: ا

هن������ا، اأمام هذا الب������اب وقفت، يف الرد 

أ�ضعى اإىل اأن  واملطر، على مدار �ضهر كامل، ا

�ضاً يف بع�ض مدار�ض دير الزور،  يقبلوين مدرِّ

ألت�ضق بالباب،  بعد قدومي من �ضيدا! كنت ا

من اأول الدوام، واأن�رشف يف اآخره، ثم اأعود 

اإليه يف اليوم التايل!

أبقته  وقد كتب ال�ضاب، من بعد، ي�ضف ما ا

أثر: »كنت، اإذا  �ضحبته »للهنداوي املعلم« من ا

فارقته، وجدت من������ه �ضيئاً يف نف�ضي: �ضوته 

ة جفنه،  احلار، و�ضحكت������ه العري�ض������ة، ورفَّ

أ�ضلوب������ه يف تناول الفك������رة والتعبري عنها«.  وا

ول يف ا�ضرتاكه، مع  ورمب������ا كان له الف�ضل الأ

بع�ض زمالء درا�ضته يف اجلامعة، يف تاأليف 

بع�ض الكتب املدر�ضية.

ولعل افتتان الهن������داوي باأدب املهاجرين 

ال�ضوريني اإىل اأمريك������ة )الريحاين، وجران، 

أثره  ونعيمة( وحديث������ه الدائم عنهم، كان له ا

اأي�ضاً يف توجيه ال�ضاب، من بعد، اإىل درا�ضة 
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أن������ه اأطلعه  أدبه������م، والكتاب������ة في������ه. ويذكر ا ا

م������رًة على اإحدى ر�ضائل نعيم������ة اإليه، ي�ضاأله 

اأن يوج������ه طالبه اإىل �������رشاء كتابه »املراحل« 

وىل من رجعته اإىل  يام الأ الذي اأ�ضدره يف الأ

لبنان، بع������د اأن حاول اأن يخفي الر�ضالة عن 

ال�ضاب! 

أي�ض������اً، من بعد،  أث������ره ا وكان للهن������داوي ا

يف اختي������اره �ضاع������ر اآل البيت ِدْعبل بن علي 

اخلزاع������ي، لر�ضالته يف الدكت������وراه، اإذ قراأ 

لقاء، تائّيتَه  علي������ه يوماً، باأ�ضلوبه املوؤثر يف الإ

الكبرية يف بكاء م�ضارعهم:

آي�����اٍت خ��ل��ْت م��ن ت���الوٍة م���دار����س ا

وم��ن��زل وح���ٍي م��ْق��ف��ُر ال��َع��َر���ض��اِت

ل ر�ضول اهلل )باخليف( من )ِمنًى( الآ

و)بالركن( و)التعريف( و)اجلمراِت(

فظلت تدور يف �ضْمعه �ضنني طويلة، حتى 

اختاره������ا لر�ضالته. وقد حكى ل������ه ال�ضاب، 

أ�������رشق وجهه وهو  بعدها، ه������ذه احلكاية، فا

ي�ضمعها، وقال له بلهجته املرحة:

ايه يا ملعون!.. فاأين فدية هذا املو�ضوع؟ 

ت به يومي �رشوراً! ولكنك مالأ

وامتدت �ضلة ال�ضاب يف حلب، من بعد، 

ب�ضليمان العي�ض������ى، ف�ضمع منه يف زياراته له 

يف البيت، ويف �ضحبت������ه ل�ضدقي اإ�ضماعيل 

اأحياناً، اأطرافاً من نتاجه يف ن�رشة الق�ضية 

الت������ي نذر حياته و�ضعره لها، وعرف من نبل 

مواقفه، ما كان يتمنى معه لو كانت �ضلته به 

على مثل �ضلته ب�ضدقي، اأكرث تب�ّضطاً ووعياً 

ن�ضانية. بجمال الرابطة الإ

على اأن �ضلته باب������ن عمته �ضري كانت 

جتم������ع، اإىل عمق الرابط������ة، اإح�ضا�ضاً خفياً 

باملعاين التي جتمعه������ا رابطة الن�ضب. وكان 

�ضري يرى يف ال�ضاب ما مل يكن ال�ضاب يراه 

يف نف�ضه م������ن القدرة على تلوي������ن اإح�ضا�ضه 

�ضياء من حول������ه. زارا يوماً، عند  ب�ض������ور الأ

الغروب، مقرة احلي، ووقفا على بيت اأقامه 

حار�ض املق������رة لنف�ضه، من حج������ارة القبور 

و�ضواهده������ا. ف������كان َمن يقف اأمام������ه يقراأ 

أ�ضم������اء املوتى املحفورة عل������ى جدرانه طولً  ا

وعر�ضاً وامت������داداً يف الزوايا. وقف ال�ضاب 

يتاأمل امل�ضهد مفتوناً مبعانيه. ثم التفت اإىل 

ابن عمته يق������ول يف حزن ل تخفي �ضفافيته 

عمقه اخلفي يف النف�ض:

أنقا�ض  انظر كي������ف تقوم احلياة عل������ى ا

املوت، وتنبني من اأحجاره! 

طرب �ض������ري يومه������ا لل�ض������ورة، واأخذ 
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يعيده������ا يف نف�ضه، وينظ������ر يف ال�ضاب نظراً 

مت�ض������اًل مل يدرك ال�ض������اب يومها، على قرب 

ال�ضلة، مبلغ ما كان يُخفي من معاين خيبته 

باحلياة وما تعطيه!

❁    ❁    ❁

أواخ������ر الع������ام )1956( اأعلنت وزارة  يف ا

يفاد بع�ض املدرِّ�ضني،  الرتبي������ة عن م�ضابقة لإ

ملتابعة درا�ضتهم العالية يف جامعة القاهرة، 

ومعه������د الدرا�ضات العليا التاب������ع   جلامعة 

الدول العربية )معه������د البحوث والدرا�ضات 

العربية، اليوم(، فتقدم اإليها عدد منهم كان 

يفاد اإىل  ال�ض������اب اأول الناجحني فيه������م، لالإ

املعهد. واجتهت حياة ال�ضاب بعدها اجتاهاً 

مل يكن يح�ضب له ح�ضاباً، على نحو ما جتري 

عليه املقادير يف حياة النا�ض.

¥µ



271 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

حدثني �صديقي ه�صام عن �أغرب ما جرى معه من ق�ص�ص فقال:

�صجا �لليل، ولف �له������دوء �ملدينة �جلامعية يف بر�غ )�لعا�صمة �لت�صيكية( 

حيث كنت �أقيم، وبينما كن������ت قابعاً يف غرفتي، غارقاً يف �لدر��صة، وغائ�صاً 

يف بط������ون �لكتب، �إذ بالباب يقرع.. فت�صاءل������ت ترى من يكون �لز�ئر يف هذه 

�ل�صاعة �ملتاأخرة من �لليل؟ 

أنا �أحمد، �فتح   ونادي������ت: من �لطارق؟ ف�صمعت �صوتاً من �خلارج يقول: �

اأديب �ضوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

ò

من غرائب امل�صادفات

❁
د. عبد الرحمن مراد
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الب������اب من ف�ضل������ك. فتحت الباب 

ف������راءى يل �ض������اب داك������ن الل������ون، 

معت������دل القام������ة، غلي������ظ املالمح، 

جمع������د ال�ضعر.. بادرين على الفور: 

أنا طالب  أيها الزميل، ا م�ضاء اخلري ا

أقي������م يف ه������ذه املدينة  جامع������ي وا

اجلامعي������ة يف الغرف������ة رقم 41 ومل 

ي�ضبق لنا اأن تعارفنا، فهال �ضمحت 

يل بالدخول؟ اأجبته: تف�ضل، وعقب 

أ�ضتميحك  دخول������ه بادرين قائ������اًل: ا

عذراً يف قرع باب غرفتك يف هذه 

ال�ضاع������ة املتاأخرة م������ن الليل، وقد 

مر يف قرعه، ولو  ترددت ب������ادئ الأ

أر الن������ور مولع������اً يف غرفت������ك ملا  مل ا

اأقدمت على ذل������ك فاأجبته: اأهال بك وعلى 

الرحب وال�ضعة، فاأنا اأرحب بال�ضيف يف اأي 

وقت كان، فاإقراء ال�ضيف عادة عربية اأ�ضيلة 

أنا رغم اغراب������ي الطويل خارج بالدي اإّل  وا

�ضيلة  أنني مازلت اأحتفظ بعادتي العربية الأ ا

ال�ضاحل������ة، واأرى فيها هويتي التي يجب األ 

تن�ضى.

وعند التعارف، بادرت اإىل القيام بواجب 

ال�ضياف������ة، وحدثن������ي اإّب������ان ذلك ع������ن بلده 

ودرا�ضته وبع�ض �ضوؤون������ه، و�ضاألته: اأ�ضدقني 

القول ه������ل زيارتك يف هذه ال�ضاعة املتاأخرة 

أم زيارة عمل؟ اأجابني  من الليل زيارة تعارف ا

بابت�ضامة: هما الثنان معاً، فقلت له هات ما 

بحوزتك ع�ضى اأن اأكون كفّياً لتحقيق ما اأنت 

أ�ضاريره،  قادم من اأجله. وحينه������ا انفرجت ا

ها  واأخ������رج من جيبه ر�ضالة م������ا لبث اأن ف�ضّ

واأخرج حمتواه������ا ودفع بها اإيل قائاًل: عدت 

اإىل م������كان اإقامتي قبل هنيه������ة، وملا فتحت 

�ضن������دوق بريدي وجدت فيه ه������ذه الر�ضالة 

ملانية يف ليبزيغ. لقد �ضبق  م������ن �ضديقتي الأ

وتعارفن������ا يف منا�ضبة ما، وهذه هي الر�ضالة 

أتلقاها منها، ولدّي �ضغف كبري  وىل الت������ي ا الأ



من غرائب امل�صادفات

273 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

بالوقوف عل������ى حمتواها. وملا كانت معرفتي 

ملانية �ضئيل������ة �ضاألت زمالئي عّمن  باللغة الأ

 باللجوء اإليك 
ّ
يتق������ن هذه اللغة فاأ�ضاروا علي

أنا  أ�ضتغفر اهلل وا أن������ذا بني يديك. قل������ت ا وها

جاهز خلدمتك.

ترجمت ل������ه الر�ضالة التي كانت تت�ضمن 

حديث������اً عن اللق������اء اجلميل بينهم������ا واأمال 

بلق������اءات م�ضتقبلية، اإ�ضاف������ة اإىل مزيج من 

ال�ضتح�ضان ودفء العواطف واملجاملة..

�ضك������رين اأحمد على ما فعل������ت، واأردف 

مت�ضائ������اًل ه������ل باإمكانك كتابة ج������واب لهذه 

الر�ضالة قلت: بلى، واأخ������رين ماذا تريد اأن 

يت�ضمن جوابك، ق������ال: رداً مالئماً يت�ضمن 

كذا.. وكذا.. 

لبي������ت طلبه، وعندم������ا انتهيت من كتابة 

�ضجله على  الر�ضال������ة قلت: هات العن������وان لأ

غالف الر�ضالة، قال اعذرين ب�ضاأن العنوان، 

أر�ضل  أن������ا �ضاأ�ضجله فيما بعد غدا �ضباحاً وا فا

الر�ضال������ة بالري������د عل������ى الف������ور. قلت هذا 

أن������ك. اأخذ اأحم������د الر�ضالة اجلوابية وقد  �ضا

عمت نف�ضه البهج������ة وملعت عيناه فرحاً مبا 

حظي ب������ه، وغادرين موّدعاً مبثل ما ا�ضتقبل 

به من ترحاب.

مل مي�������ض على زيارة اأحم������د يل اأكرث من 

أ�ضب������وع تقريباً حتى ه������رع اإيّل وبيده ر�ضالة  ا

اأخ������رى من الفتاة نف�ضها، راجياً اأن اأترجمها 

له، ثم اأكتب ر�ضال������ة جوابية لها با�ضمه على 

غرار ما فعلت يف املرة ال�ضابقة، فحققت له 

أراد. ما ا

توال������ت الر�ضائ������ل ال������واردة والر�ضائ������ل 

اجلوابي������ة التي كنت اأعّده������ا مذيلة با�ضمه، 

ولكن������ه كان يف كل م������رة يحول دون اطالعي 

على ا�ضم �ضديقت������ه اأو عنوانها ليكتب ذلك 

ه������و بنف�ضه بعيداً عن ناظ������ري، واأدركت كنه 

ما يرمي اإليه، فقد يخ�ضى اأن اأحظى بعنوان 

الفتاة فاأعمد اإىل مرا�ضلتها واختطافها منه، 

وكانت مثل هذه احلوادث �ضائعة لدينا نحن 

أنني مل اأكن مم������ن يقّرون هذا  الزم������الء، اإل ا

م������ر، فال�ضداق������ات والعواط������ف يف راأيي  الأ

مقد�ضة ول يجوز العبث بها ل�ضّيما اأن لدّي 

عدداً وفرياً من ال�ضديقات الت�ضيكيات، اأما 

ملانية فهي جمهولة لدي غائبة  تلك الفتاة الأ

ن�ضان  عني، ولي�ض من املعقول اأن ي�ضتبدل الإ

»ب�ضداقة وجاهّية« »�ضداقة غيبّية«.

مل يك������ن با�ضتطاعت������ي دائم������اً اأن اأح������رر 

ل�ضديقي اأحمد ر�ضال������ة جوابية يف اللحظة 

نف�ضه������ا التي اأترجم له فيه������ا م�ضمونها، بل 

أي������ام واعداً  أ�ضتمهل������ه اأحياناً لب�ضعة ا كن������ت ا
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اإياه باإع������داد رد جميل مو�ضع ومن�ضق، فكان 

يوافقن������ي على ذل������ك، ويطري عقل������ه فرحاً 

جوبة من عب������ارات غزلية  مبا تت�ضمن������ه الأ

أم������ا ر�ضائ������ل �ضديقته  وعواط������ف جيا�ضة، ا

فكان������ت حمتوياتها متوافق������ة مع ما تت�ضمنه 

اأجوبة اأحمد التي اعتدت القيام باإعدادها، 

بل وتزيد عليها حالوة اأحياناً.

وبداأت العواطف ولواعج احلب بالتدفق 

بني براغ وليبزي������غ، وا�ضتدرج������ت ل�ضعورياً 

لبث عواطف������ي ال�ضخ�ضية مو�ضح������ة باألوان 

أريج الزه������ر، يف نف�ض الفتاة  قو�ض ق������زح، وا

مذيل������ة با�ضم اأحمد. فو�ضني اأحمد يف كتابة 

جوبة وفق رغبت������ي كّما وكيفاً، وذلك بعد  الأ

اأن لح������ظ جتاوباً كبرياً م������ن الفتاة. وهكذا 

أ�ضطر، كما  فقد حتولت الر�ضالة من ب�ضعة ا

وىل، اإىل ب�ض������ع �ضفحات يف  يف الر�ضال������ة الأ

الر�ضائل التالي������ة، كنت اأذيب فيها العواطف 

�ضبه������ا يف حمتواها كما  �ضواق لأ واأ�ضه������ر الأ

ملا�ض  ي�ضه������ر الذهب والف�ض������ة وين�ض������ق الأ

لي�ضوغه������ا يف قوال������ب وحلى تبه������ج النف�ض 

وت�������رش الناظرين، ومبرور الزم������ن اأ�ضبحت 

اأعي�ض معها يف خمتلف حلظات حياتها: فاأنا 

أنا معها يف  معه������ا يف منزلها وبني اأهله������ا، وا

�ضبوعية ويف  أنا معها يف عطلتها الأ العمل، وا

الرحالت: فها نحن يف القارب جنّدف على 

�ضفح������ة البحرية الهادئ������ة، ونرتا�ضق باملياه، 

وعل������ى �ضاطئها نطعم الب������ط الري وفراخه 

التي اعتادت اأن تتجمع حولنا وت�ضتاأن�ض بنا، 

ومرة يف الغابة نرتاك�ض لقتنا�ض الفرا�ضات 

ومالحق������ة ال�ضنج������اب، وال�ضتمتاع مبناظر 

زه������ار الرّية اجلميلة.. وت������ارة اأخرى يف  الأ

اأعذب  �ضالت املو�ضيق������ى ن�ضتمتع ب�ضم������اع 

الأحلان تعزفها الف������رق ال�ضيمفونية العاملية 

لت�ضايكوف�ضك������ي وبيتهوفن وب������اخ و�ضرتاو�ض 

وب������را ن�رش  وم������وزارت.. واأحيان������اً يف دار الأ

أوب������را عايدة اأو غراميات  مب�ضاهدة عر�ض ا

أو روميو وجولي������ت.. ويف حني اآخر  كارم������ن ا

كنا نتزلج على الثلوج يف املنحدرات اجلبلية 

وناأوي اإىل ال�ضرتاحات يف قمم اجلبال لناأخذ 

ق�ضطاً من الراحة واملتعة، ومرة اأخرى نتجول 

أو العلوم نطلع  أو الفن ا يف متاحف التاري������خ ا

أنتجته الأمم الغاب������رة من تراث اأو  عل������ى ما ا

ح�ض������ارات.. اأو يف امللعب الريا�ضي ن�ضتمتع 

أنواع  مب�ضاه������دة املباريات اأو منار�������ض �ضتى ا

الريا�ضة، واأحياناً يف النادي الثقايف ن�ضتمع 

اإىل حما�رشة اجتماعية قّيمة، اأو يف املر�ضد 

الفلكي ن�ضتق�ضي اأ�رشار الكون.. وبدا وجهها 

املجهول يرتاءى يل �ضحراً يف خمتلف مظاهر 
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 من خالل 
ّ
احلي������اة: فها ه������و ذا يطل عل������ي

الوردة اجلميل������ة، والّدمية املعطاء، وال�رشوق 

الرائع، اأو من خالل بلل������ورات الثلج املنهمر 

مما يبع������ث يّف الدفء ويبث يف نف�ضي طيب 

احلي������اة.. اأما �ضوتها املجه������ول فكان يخيل 

أ�ضمعه م������ن خالل اأحلان املو�ضيقى،  اإىل اأين ا

أنتظر  وتغريد البالب������ل، وخرير املياه.. كنت ا

ر�ضائلها اجلوابية يف �ض������وق ولهفة اأكرث مما 

كان ي�ضعر به �ضاحبي.. وبقدرة قادر حتولت 

 وانت�������رشت العواطف على 
ّ
اإىل متّي������م غيبي

أ�ض������رياً مكباًل  العق������ل، واأ�ضبح������ت تدريجياً ا

ألي�ض  باأغالل حب فتاة جمهول������ة معلومة..! ا

مور؟ ذلك من غرائب الأ

يام وتتابعت الر�ضائل بني الطرفني  مرت الأ

ملدة عام تقريباً. وملا اأقبلت اأعياد امليالد وراأ�ض 

�ضدقاء، اأن نق�ضي  ال�ضنة، اتفقت وبع�ض الأ

أ�ض ال�ضنة يف الفندق الدويل يف  �ضهرة عيد را

براغ. كان������ت �ضهرة ممتعة دامت حتى �ضاعة 

ح������رى حتى بزوغ  أو بالأ متاأخرة م������ن الليل ا

الفجر حيث ان�رشف كل اإىل منزله.

عدت اأدراجي اإىل املنزل كي اآخذ ق�ضطاً 

م������ن الراحة والنوم بعد ذلك ال�ضهر الطويل، 

اإّل اأن الن������وم هج������ر اأجف������اين، وف�ضل������ت كل 

رغام نف�ض������ي عليه. ثم اأ�رشقت  املحاولت لإ

ال�ضم�ض يف �ضماء �ضافي������ة على غري عادتها 

أيام ال�ضتاء، و�ضكبت  يف مثل ذل������ك اليوم من ا

أ�ضعته������ا الذهبية عل������ى اإزار ب������راغ الثلجي  ا

فبدت املدينة عرو�ضاً ات�ضحت بثوب مالئكي 

ملا�ض. اأغراين  أبي�ض قد و�ّض������ى بالذهب والأ ا

ه������ذا املنظر البهي������ج باخلروج م������ن منزيل 

لال�ضتمت������اع بالطبيع������ة اخلالب������ة. ا�ضتقليت 

�ضيارتي وتوجه������ت اإىل مقهى »براها اك�ضبو« 

ال������ذي يقع و�ضط حديقة »اللتن������ا« التي تقع 

عل������ى رابية و�ض������ط املدينة، وق������د نال هذا 

وىل يف اأوروبة من  املقه������ى يوماً اجلائ������زة الأ

حي������ث موقعه وجودة ت�ضميم������ه. بدا املقهى 

أيام ال�ضنة،  يف �ضبيحة ذلك اليوم، وهو اأول ا

�ضبه خال من ال������رواد با�ضتثناء ب�ضعة اأفراد 

منترثي������ن ههنا وهناك. جل�ضت قرب النافذة 

ووجهت نظ������ري نحو املدينة، ياله من منظر 

رائع: نه������ر متجمد، وقد ب������دا املاء املتجمد 

يف مو�ض������ع ال�ضالل –يف اإحدى مناطق النهر 

أن������ه كري�ضت������ال بوهيمي �ض������اف، تن�ضب  وكا

أ�ضعة ال�ضم�ض فتزيده بهاء. طلبت من  علي������ه ا

النادل اأن يزودين بكاأ�ض كبرية من القهوة كي 

 ،
ّ
أثر للكرى عن عيني أبعد اأي ا ي�ضفو ذهني وا

أ�ضاهد: فههنا جمموعة  أ�ضتمتع مب������ا ا ورحت ا

من ال�ضبي������ة والفتيات تتزل������ج على �ضفحة 
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النهر املتجمد ذهاباً واإياباً، وقد بدا اجلميع 

أنع�ضها  باألب�ضتهم الّراقة امللون������ة كفرا�ضات ا

الربيع بن�ضائمه فانت�������رشت تعر عن مرحها 

أ�ضج������ار ال�ضنوبر التي  وبهجتها. وتلك هي ا

بدت مثقلة مبا حتمله من اأعباء ثلجية جميلة 

وكاأنها تود اأن توؤكد ا�ضتمرارية اأعياد امليالد، 

أ�ضجار ال�رشو كاأنه������ا ن�ّضاك علت هاماتهم  وا

أبوا باأعناقهم نحو  عمامات بي�ضاء، وقد ا�رشا

ال�ضماء ي�ضبحون بعظمة اخلالق. واملو�ضيقى 

الهادئة ت�ضدح يف اأرجاء القاعة وتن�ضاب يف 

نف�ضي ان�ضياب الدم يف العروق، ي�ضل اإىل كل 

خلي������ة من خاليا اجل�ضم ينق������ل اإليها الغذاء 

وميدها بروح احلياة..

وبينم������ا كن������ت غارقاً فيما ي������دور حويل 

من جمال و�ضحر، منهمكاً يف ارت�ضاف كاأ�ض 

القه������وة اإذ ب�ض������وت ن�ضائي داف������ئ يفاجئني 

أّيها  عل������ى مقربة مني قائاًل: �ضب������اح اخلري ا

ال�ضّيد، هل ت�ضمح يل باجللو�ض اإىل طاولتك؟ 

رى فتاة يف  التف������تُّ نحو م�ضدر ال�ض������وت لأ

ريعان ال�ضبا، ميا�ض������ة القوام، ا�ضتعار الورد 

حم������رة وجنتيها، واملروج خ�رشة عينيها، اأما 

�ضعرها ف�ضالل م������ن الع�ضل امل�ضفى ين�ضدل 

على الكتفني، وتتبعرث خ�ضله على اجلبني يف 

نزق حمبب ياأخ������ذ مبجامع القلوب.. اأجبتها 

تف�ضلي على الرح������ب وال�ضعة. فافرت ثغرها 

أبواب اجلنة  عن ابت�ضام������ة عذبة خل������ت اأن ا

فتحت يل. وم������ا اإن جل�ضت اإىل جواري حتى 

بادرتني بالقول: كل عام واأنت بخري فاأجبتها 

واأنت كذل������ك. ومن ثم ب������ادرت اإىل تعريفي 

بنف�ضها فقالت:

أملانيا، جئت اإىل براغ  أنا اأدعى فلورا من ا ا

أ�ض  يف رحلة جماعية مبنا�ضبة اأعياد امليالد ورا

ال�ضن������ة، ولكن ظروف������اً خا�ض������ة حالت دون 

أ�ض ال�ضنة البارح������ة، فنمت باكراً  اإحيائ������ي را

وا�ضتيقظت باكراً، وجئت اإىل هنا لال�ضتمتاع 

بالطبيعة من هذا املكان امل�رشف على املدينة. 

أنا اأدعى ه�ضاماً، ا�ضمحي يل اأن اأهنئك  قلت ا

على هذا ال�ض������م اجلميل »فلورا« الذي كان 

يطلق على اإلهة الزهور عند الرومان، ويبدو 

اأن ال�ضم يطابق امل�ضمى فعاًل، اأما رغبتك يف 

ال�ضتمت������اع بالطبيعة فهي تتوافق مع رغبتي 

أي�ض������اً على الرغم م������ن ق�ضائي ليلة عامرة  ا

حتى ال�ضب������اح، مل اأذق فيها طعم النوم حتى 

ن. الآ

وق�ض�ضت عليها جمري������ات �ضهرتي ليلة 

اأم�ض ف�رشت مبا �ضمع������ت، و�ضكرت اإطرائي 

عليها. ا�ضتم������ر احلديث بيننا �ضاعات واأخذ 

أبع������اداً �ضت������ى حتى اإذا حان وق������ت الظهرية  ا
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�ضاألتها: األ ترغبني يف تناول وجبة غذاء يف 

اأحد املطاعم؟ قالت بلى، قلت هلمي ن�ضتقل 

ال�ضيارة ونتوج������ه لتحقيق هذه الغاية. قدت 

ال�ضي������ارة عر �ضوارع ب������راغ واأزقتها القدمية 

الرائعة وج�ضوره������ا الطريفة املتعددة.. كان 

كل ما حولن������ا ينطق تاريخاً عميقاً وح�ضارة 

ثرية تنم عن ما�ض جميد.. �ضاألتها يف معر�ض 

حديث������ي معه������ا يف الطريق عم������ا اإذا لديها 

رغب������ة يف ا�ضتبدال املطعم ب�ضكنى يف املدينة 

عداد الطع������ام ال�رشقي اللذيذ،  اجلامعية لإ

ف������رتددت برهة ثم قال������ت ليكن ذلك. وحاملا 

دلفنا اإىل غرفتي يف املدينة اجلامعية بادرت 

اإىل اإعداد الطعام املوؤلف من الرغل واللحم 

وال�ضلطة ال�ضهية واللنب الرائب. �رّشت الفتاة 

بالطعام، وجل�ضنا عقب ذلك نتجاذب اأطراف 

احلديث يف اأمور �ضتى ون�ضتمع اإىل املو�ضيقى 

غاين املتنوعة م������ن عربية واأجنبية حتى  والأ

�ضاع������ة متاأخ������رة م������ن الليل.. قال������ت الفتاة 

أن�ضجم يف حياتي قط  �ضّدقني يا ه�ض������ام مل ا

مع اإن�ضان مبثل م������ا ان�ضجمت معك، ويخيل 

أنن������ي اأعرفك منذ زمن بعي������د، اأجبتها  اإيّل ا

أنا كذل������ك، بل دعيني اأ�ضارحك: اأين اأحب  وا

أبعد احلدود  فتاة باملرا�ضل������ة، ومتّيم بها اإىل ا

أقابلها  على الرغم من جهلي ل�ضكلها. فاأنا مل ا

قط، وبناء عليه فق������د ر�ضمت �ضورة لها يف 

خميلت������ي، ومن غريب امل�ضادفة، اأن يكون ما 

تخيلته متمثاًل في������ك! اأطرقت الفتاة برهة، 

أ�ضه������ا ونظ������رت اإيل نظرة ذات  ث������م رفعت را

معان، وقالت مبت�ضمة: اإنك �ضاب رومانتيكي 

حامل، ويا �ضعادة م������ن حتب، ثم اأردفت تقول 

أملانيا يا  اأخ�ض������ى اأن يفوتني وقت ال�ضفر اإىل ا

�ضديقي ه�ضام، فرحل������ة العودة �ضتنطلق يف 

متام ال�ضاعة ال�ضاد�ض������ة �ضباحاً من ال�ضاحة 

القدمية و�ضط املدينة، فهال �ضمحت بالتوجه 

اإىل هناك معاً قبيل موعد النطالق، اأجبتها: 

ر�ض  ي�ضعدين ذلك. انطلقنا بال�ضيارة تطوي الأ

طّي������ا متوجهني اإىل تلك ال�ضاحة. كان الوقت 

ظالم������اً والثلج ينهمر بغزارة، وحينما و�ضلنا 

مبتغان������ا وجدن������ا حافلة الرحل������ة بالنتظار 

ا�ضتاأذنتي فلورا  اإليه������ا.  والنا�ض ي�ضع������دون 

ملقابلة امل�������رشف على الرحلة، وقالت �ضاأعود 

اإليك تواً فانتظ������رين قرب احلافلة. وبجوار 

احلافلة وجدت اأحم������د، فقلت �ضباح اخلري 

يا اأحمد، م������ا الذي اأتى بك اإىل هنا يف هذا 

اجلو الثلج������ي العا�ضف؟ قال جئت كي اأودع 

�ضديقتي، والعتذار لها بعد اأن ف�ضلت مرات 

أنا  عدي������دة يف مقابلتها ب�ضب������ب اإهمال كنت ا

�ضببه، ثم �ضاألني واأنت ماذا تفعل هنا فاأجبته 
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ودع �ضديقي التي تعرفت  أنا كذلك جئت لأ وا

عليه������ا �ضب������اح اأم�ض عن طري������ق امل�ضادفة، 

وق�ض�ضت له خمت�رش اللقاء بها. وما هي اإل 

برهة حتى عادت فلورا ف�ضحنا نحن الثنني 

معاً وب�ضوت واحد هاهي �ضديقتي فلورا قد 

اأتت! ذه������ل الرجل مما �ضمع ورمقني بنظرة 

يتطاير منها ال�رش واندفع نحوها لي�ضتقبلها 

أنها اأعر�ضت عنه، ورمقته �ضذراً واجتهت  اإل ا

نحوي لتعانقني مودعة، وحينذاك جن جنون 

اأحمد، وحتول يف ملح الب�رش  اإىل بركان ثائر، 

أيتها.. واأم�ضك  وخاطبها قائاًل: ماذا تفعلني ا

بتالبيبها فنهرته، وهّم ب�رشبها فاأم�ضكتُه عن 

فعل ذلك، وهرع بع�������ض من كان يف اجلوار 

للحيلول������ة دون حتقيق مبتغاه. �ضعدت فلورا 

اإىل احلافل������ة وق������د انتابه������ا غ�ض������ب �ضديد 

حمق  أيها الوغد الأ منه، وراحت تخاطب������ه: ا

أو  الكاذب املنافق، ث������م اإّياك اأن تقرتب مني ا

ن..  أو ترا�ضلني بعد الآ تلم�ضن������ي اأو حتدثني ا

أ روعها وبداأت احلافلة بالنطالق مل  وملّا هدا

تن�������ضَ اأن تفتح النافذة لتقول يل على م�ضمع 

أيه������ا ال�ضديق  ملاين ا من������ه »اإىل اللق������اء يف الأ

العزيز، و�ضكري لك على ما منحتني اإياه من 

حلظات �ضعي������دة«.! وحينها اأقبل علي اإقبال 

حمر يف حفالت  الثور الهائ������ج على اللون الأ

م�ضارع������ة الث������ريان يف اإ�ضباني������ا ليقول يل: 

كيف جتروؤ على اإغواء �ضديقتي واقتنا�ضها 

دب يف خماطبة  من������ي يا.. فاأجبته الت������زم الأ

أّنه������ا �ضديقتك،  أن������ا اأجهل ا النا�������ض واإّل. فا

ول������و عرفت ذل������ك م�ضبقاً مل������ا اأقدمت على 

أّية عالقة معه������ا، فاحرتام ال�ضداقة  اإقامة ا

وم�ضتلزماته������ا والعواطف وم������ا يلوذ بها هي 

من مبادئ������ي يف احلياة، وقد �ضبق وقلت لك 

اأن لقائي بها كان حم�������ض م�ضادفة، واأق�ضم 

على ذل������ك، فاأجاب »لو بلع������ت امل�ضحف ملا 

�ضّدقت������ك« ثم اأردف يقول لبد اأن ثّمة حيلة 

ثعلبية قد اتبعته������ا للتو�ضل اإليها، فيا ويلك 

من������ي عّما فعلت، فاأجبته كفاك حماقة اأمام 

�ضتقل �ضيارتي واأعود  الغرباء، وان�ضحب������ت لأ

اأدراج������ي اإىل املنزل ويف نف�ضي نوازع �ضتى.. 

واحلقيقة اأن ثمة نف������راً من ال�رشقيني �ضواء 

أكانوا طالب������اً اأم مهاجرين ممن يعي�ضون يف  ا

أنف�ضهم باكت�ضاب منط  ديار الغرب يوهمون ا

احلي������اة الغربي������ة، ولكن روا�ض������ب تقاليدهم 

وعاداتهم تبقى كامن������ة يف اأعماق الال�ضعور 

لترز يف املنا�ضب������ات، فمثاًل اإن تعارف �ضاب 

ن  �رشقي على فتاة غربية كاف بالن�ضبة له لأ

ي�ضنفها يف قائم������ة احلرمي، واإن اأي اخرتاق 

لهذا املفهوم يجعله يتمثل قول ال�ضاعر 
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ذى الي�ضلم ال�رضف الرفيع من االأ

ح��ت��ى ي���راق ع��ل��ى ج��وان��ب��ه ال��دم

تبادل������ت الر�ضائل مع فلورا و�ضببت فيها 

كل ما ميك������ن اأن ي������رد يف قوامي�ض احلب.. 

وملا ذهب������ت اإىل زيارتها يف ليبزيغ وات�ضحت 

م������ور، قالت اإنه مل������ن دواعي  مالب�ض������ات الأ

الده�ض������ة، بل اإنها ملعجزة اأن يقودين حد�ضي 

ل�ضعوري������اً للتعّرف على م������ن اأحب من بني 

ماليني الب�رش، احلبي������ب الذي بادلته احلب 

عل������ى �ضفحات الر�ضائل ملدة تقرب من عام، 

آرائه وميوله واإح�ضا�ضه وثقافته  ووجدت يف ا

الجتماعية ونظرته اإىل احلياة �ضورة نف�ضي، 

فتّيمت به، وبدا يرتاءى يل يف مظاهر احلياة 

مر حينما  كافة، ولكن خاب ظني يف بادئ الأ

قابل������ت اأحم������د بعد طول غي������اب، لقد خيل 

أن������ه يعاين من انف�ض������ام يف �ضخ�ضيته،  يل وكا

آرائه و�ضلوكه، اإىل  فثم������ة تباين كبري ما ب������ني ا

اأن حدثت املعج������زة وتعرفت عليك، وحينها 

أدرك������ت اأين عا�ضقة لي�������ض اأحمد، ولكن من  ا

ي�ضتكتبه واأعن������ي بذلك اأنت، في������ا �ضعادتي 

بك.

واختت������م �ضديقي ه�ض������ام حديثه قائاًل: 

ميان باملعجزات، وغرائب  أل�ضت حمقاً يف الإ ا

امل�ضادفات؟.

¥µ
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» �رش البلية ما ي�ضحك «

ر�ض �أكرب و�أكرث �ت�ساعاً، و�لن�ساء �أوفر جماالً،  أيامن������ا يا بني، كانت �الأ »يف �

و�أحالمنا ب�سيطة وممكنة، لكنها د�فئة .

أبنية تتز�حم وكاأنها تت�س������ارع، ومل نعرف كتل �حلديد �لتي  مل يك������ن هناك �

�سالك وما ي�سمى �لهاتف  دمي و�لف�ساء، ومل نتو��سل م������ع �أحبابنا باالأ مت������الأ �الأ

أيامنا تختلف  و�خلليوي، وحكامنا كانو� ميتطون �خليول و�حلمري، باخت�سار �

أيامكم كلياً«.. عن �

قا�ض �ضوري.

العمل الفني: الفنان �ضادي العي�ضمي.

❁
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)القنديل(

❁
حم�سن يو�سف
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غادرن������ا )قونية( عل������ى حمارين، وعربنا 

)ا�صكندرون(، واغت�صلن������ا مبياه نهر العا�صي 

، وتابعنا رحلتنا، على مقربة 
)1(
يف )اأنطاكية(

بي�ض املتو�صط، وق�صينا  من �صاطئ البحر الأ

اإحدى الليايل، اإىل جوار �رضيح ابن هاين، يف 

.
)2(
زرق( مكان بحمل ا�صم )ال�صاطئ الأ

�صاأل، وعيناه تطريان يف كل اجتاه:

- من اأين جاوؤوا بكل هذه القناديل؟..

بني قونية وال�صيخ ابن هاين، راأيت اآلفاً 

منها. �صحكت وقلت

- ه������ذه لي�ص������ت قناديل يا �صي������دي. اإنها 

م�صابيح كهربائية، ت�صيئها عندما ت�صاء .

أ�صه وقال: هّز را

أفك������ر با�ضطح������اب قنديل������ي  ا - كن������ت 

القدمي.

أ�ضه يهتّز، ويداه تبحثان عن �ضيء،  ظل را

يف �رشج دابته، وما لبث اأن هتف فرحاً:

- ها هو. ن�ضيت اأين و�ضعته يف ال�رشج.

 رفع القنديل بكلتا يديه:

- رافقن������ي ه������ذا ال�ضدي������ق، يف جميع 

رحالتي.

أ�ضعل القنديل مبتهجاً: ا

- م�ضابيحكم ل ت������روق يل. انظر اإليه. 

ألي�ض جمياًل.. اإنه يدعوك. ا

�ضاحراً؟..

أتاأمل القندي������ل و�ضاحبه، وعيون  رحت ا
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احلمارين تتجه نحو ال�ضوء املرتاق�ض، وكنا 

زرق(، يف  م������ا نزال على تخ������وم )ال�ضاطئ الأ

ركن بعيد عن حبال امل�ضابيح الكهربائية..

أزال اأحب هذا الرجل الفريد،  كنت وما ا

وبن������اًء على هذا احلب، رح������ت اأبحث عنه، 

وعندما التقينا، فاجاأين برغبته زيارة اأماكن 

ومدٍن، تع������اين وتتاأمّل، من اجل������وع واحل�ضار 

واملوت.

�ضاألته:

- كيف عرفت ما حدث لهذه الربوع؟..

تنهد بعمق:

- هن������اك دائماً تت������ار ومغ������ول. نازيون 

وفرجن������ة. �ضهاينة وبو�ضي������ون. حتى املقابر 

لم، ملا  �رشح������ة تعرف وت�ضكو، وتعاقر الآ والأ

يحدث من جمازر وفجائع.

أنفا�ضه. قلت �ضمت يلتقط ا

- عرفك الزمن، مهرجاً مهذاراً، ت�ضحك 

النا�ض، ومل يعرفك 

منا�ضاًل ثورياً..

قاطعني مهتاجاً:

- ل..ل.. بني. �������رش البلية ما ي�ضحك. 

فواه،  فعل������ت ما يلزم، يف اأزمنة كّمت فيها الأ

فكار، وا�ضتبدلت القيم، بتبجيل  واعتقلت الأ

�ضنام.  �ضخا�ض والأ الأ

أقّبله: أدنو منه وا أنا ا هتفت وا

- اأنت فيل�ضوف.. يا �ضيدي.

ق�ضدن������ا بغ������داد، فمنعنا م������ن دخولها، 

وتوّق������ف احلم������اران، ور�ضا�������ض احلرا�������ض 

أ�ض������وار القد�ض، وحاولنا  والع�ض�������ض، يخرتق ا

الو�ضول اإىل غّزة ها�ضم، من �رشقها وغربها. 

م������ن ال�ضحراء والبح������ر، دون جدوى، فبكى 

الرج������ل وبكيت. بكينا معاً، بع������د اأن اأدركنا: 

اإننا غريبان يف عامل جمنون..

وقف������ت وحي������داً، وبعي������داً ع������ن الرجال 

والن�ضاء، وقد اأحاطوا ب�رشيح جحا، يف مكان 

يزوره كثريون، من مدين������ة احت�ضنت رفاته، 

أزال اأم�ضح عراتي  ا�ضمها )قونية(، وكنت ما ا

املت�ضاقطة، واأتخّيل الرجل الذي اأحب، يفعل 

مثلي، وحولنا تتعاىل ال�ضحكات ال�ضاخبة.. 

مدن تركية.  -1

موقع �شياحي يف مدينة الالذقية ال�شورية.  -2

الهوام�ش:
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من اأهم الق�ضايا التي تثار حالياً يف املجال النقدي العربي، تعامل املنهج 

بداعي العرب������ي، مبعنى البحث عن مدى  أو النظري������ة النقدية م������ع الن�ص الإ ا

أبوا على  آليات هذا املنهج مع الن�ص، اإن اأغلب النقاد املعا�رصين، قد دا تفاعل ا

ا�ضتقطاب مناهج ونظريات نقدي������ة غربية، والعمل بها يف مقاربة الن�ضو�ص 

بداعي������ة، اإل اأن هذه العملية، قد طرحت –وما تزال- عدة ق�ضايا نظرية  الإ
ومنهجية. ويرجع ذلك، لك������ون هذه املناهج والت�ضورات قد ن�ضاأت يف حميط 

ناقد �ضوري

العمل الفني: الفنان جورج ع�ضي.

❁

ò

العقاد واملنهج النف�سي يف النقد

❁
د. فايز حداد
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أك�صبها مميزات خا�صة لكونها  ثقايف خا�ص ا

تاأ�ص�صت على ن�صو�ص ومتون لها خ�صو�صيات 

ثقافية وح�صارية غربية.

 ومعروف اأن املنهج وعملية تطبيقه لي�ص 

�صوى جمرد قراءة معين������ة تختلف باختالف 

الدرا�ص������ات  تط������ور  اإن  ذل������ك  الن�صو�������ص، 

النقدي������ة، جاء نتيج������ة تطور �صت������ى العلوم: 

جتريبي������ة، بيولوجي������ة،.. اإل������خ، امت������د هذا 

التط������ور من هيبولت ت������ن H tain و�صانت 

بوف S.Beuve و�ص������والً اإىل نظرية حتليل 

اخلطاب والدرا�صات ال�صينمائية.. اإلخ، وقد 

كانت لهذه التيارات اأ�صداء يف العامل العربي، 

أثر ذلك على م�صار  على الرغم من تاأخرها، ا

النق������د العرب������ي مما جعله يع������رف حمطات 

وتط������ورات بارزة، جتلى ذل������ك يف اللحظات 

البارزة من تاريخه، تبعاً للثوابت واملتغريات 

الت������ي عرفه������ا. فانطالقاً م������ن الع�رشينات، 

ظهرت ثالث������ة موؤلفات مهم������ة: )الديوان(: 

دب اجلاهلي(: - للعق������اد وامل������ازين، )يف االأ

لطه ح�صن، ثم )الغرب������ال( مليخائيل نعيمة، 

خ������رية، �صكل������ت قطيعة م������ع النقد  ه������ذه االأ

اللغوي والبالغي الذي مثله كتاب –الو�صيلة 

دبية- حل�صن املر�صفي –خا�صة- اإن هذه  االأ

البداية، ت�صكل نق������داً عربياً جديداً، يتغذى 

من النق������د الغربي، مما جعله يرتبط اأحياناً 

بال�ضك الديكارت������ي، كما هو ال�ضاأن عند طه 

أو كولردج. ح�ضني، واأحياناً اأخرى بهازيلت ا

ويف بداي������ة العق������د الث������اين م������ن القرن 

الع�رشين. ظهرت داخل الرابطة القلمية يف 

أدبية �ضكلت  مريكي حلقة ا املهجر ال�ضمايل الأ

على اإثرها حركة نقدية، اأر�ضت قواعدها يف 

كل من: م�������رش، لبنان، �ضورية..اإلخ. حركات 

انفتحت على الغرب باعتباره م�ضدراً معرفياً 

بداع، لكنها اتخذت من بداياتها  ومنظراً لالإ

حيان  أيديولوجياً مما اأدى يف اأغلب الأ بعداً ا

اإىل �رشاعات وا�ضطدامات، جتلت يف �رشاع 

دب  العقاد والرافعي، وما عرفه كتاب )يف الأ

اجلاهل������ي( لطه ح�ضن، من حمالت وكذا ما 

وجهه كل من العقاد وميخائيل نعيمة واأحمد 

�ضوقي، وقد اأو�ضح طه ح�ضني ذلك يف كتابه 

ربعينيات وبداية  )خ�ضام ونقد(. ويف نهاية الأ

اخلم�ضيني������ات، برزت حرك������ة نقدية عربية 

ا�ضتقطبت معرفة �ضاملة ومكثفة جتلت –على 

داب(  �ضبيل املثال ل احل�������رش- يف جملة )الآ

البريوتي������ة بدعوته������ا اإىل الفك������ر الوجودي، 

فيما اأخذت جمل������ة )الثقافة( الوطنية تدعو 

اإىل الفك������ر املارك�ضي، اأما جملة )�ضعر( فكان 

همه������ا الدع������وة اإىل احل�ض������ارة املتو�ضطية، 
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ط������ار اأ�ضبح ح�ضور الغرب اأكرث  ويف هذا الإ

عمق������اً، وذلك عن طريق تفكيكه ل للخطاب 

النقدي فقط، بل للخط������اب الفكري عامة، 

من ثم، ترز اأهمية كتابني هما: )يف الثقافة 

أم������ني العامل وعبد العظيم  امل�رشية( ملحمود ا

أني�ض، و)درا�ض������ات يف �ضوء املنهج الواقعي(  ا

حل�ضني م������روة. وعلى الرغم م������ن اأن حركة 

طه ح�ض������ني وجيله )العقاد، ميخائيل نعيمة، 

املازين، �ضكري،.. اإلخ( قد و�ضلت اإىل حدود 

أنه������ا �ضكلت حمطات  مل يع������د لها عط������اء اإل ا

أ�ضا�ضية يف م�ضرية النقد العربي. نقدية ا

واإذا كان م������ا ق������ام به العق������اد يف املجال 

النف�ضي عبارة عن حماولت �ضاذجة ل ترتبط 

بالتحلي������ل النف�ضي، واإمنا بفه������م نف�ضية ابن 

أ�ضا�ضية من حلقات  الرومي فاإنه يظل حلقة ا

النقد العربي الت������ي ل ميكن جتاوزها، رغم 

اأن بع�ض النق������اد ينعتونها بالتقمي�ض والبعد 

 .
)1(

عن التحليل النف�ض������ي كاأداة كلية و�ضاملة

حيان( لي�ض اإثبات  ن اله������دف )يف اأغلب الأ لأ

نتائج التحلي������ل النف�ضي، بقدر ما هو تطوير 

آفاقه. واإىل  النق������د العربي ور�ضم ح������دوده وا

ح������دود اخلم�ضينيات �ضاد املنه������ج النف�ضي، 

خا�ضة مع العقاد والنويهي، اإن هذا الت�ضور 

املنهج������ي عند العقاد، �ضنحدده يف حدود ما 

تخوله لنا موؤلفاته –العبقريات-.

لقد اجتهت اأغلب الدرا�ضات النقدية اإىل 

دبية والبحث  جنا�ض الأ ر�ضد خ�ضو�ضيات الأ

عن الثابت واملتح������ول فيها: ال�ضعر، الق�ضة، 

أم������ا ال�ضرية الذاتية، فقد  الرواية، امل�رشح.. ا

ظلت تفتق������ر اإىل هذا التحدي������د، واإن وجد 

�ض������يء من ذلك، فاإنه يتميز باأحكام عامة مع 

نهج املادة التاريخية، من هذا املنطلق، اعتر 

�ضخا�ض،  العرب القدام������ى الكتابة ع������ن الأ

جزءاً من كتابة التاريخ. يقول املوؤرخ الفرن�ضي 

برناركل������ي: »اإن ال�ض������رية ه������ي وحدها كانت 

قادرة على حت�ضي�ض املوؤرخني بالزمان الذي 

. اإن ه������ذا الت�ضور ين�ضجم 
)2(

عا�ضه الب�������رش«

مع ما كتبه العق������اد يف موؤلفاته العبقريات، 

حي������ث وظ������ف امل������ادة التاريخي������ة )اأحداث، 

وقائع، اأخبار..( م������ادة تتعلق ب�ضخ�ضية من 

�ضخ�ضيات عبقرياته، لكنه ل يعنى بالوقائع 

خبار من حيث  م������ن حيث هي وقائع، ول بالأ

هي اأخبار، بقدر ما يعنى بر�ضم �ضور معينة 

خبار. من خالل هذه الوقائع والأ

يقول العقاد: »ل اأعني بالوقائع من حيث 

خبار من حيث هي اأخبار،  هي وقائع ول بالأ

. اإن ر�ضم 
)3(

لكني ق�ضدت ر�ضم �ضورة نف�ضية«

أت������ى اإل بالعتماد على  ه������ذه ال�ضورة، ل يتا

خبار التاريخي������ة، لذلك اهتم بها العقاد،  الأ
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اإن ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه ونحن 

نتح������دث عن جتربة العقاد هو: ما 

�ض�������ض املو�ضوعية واملنهجية  هي الأ

التي ا�ضتند اإليها العقاد؟ لقد األف 

العق������اد –العبقريات- كا�ضتمرارية 

مل�رشوعه الفكري العام، يقول: »يف 

تقدمي كتاب������ي هذا ع������ن اأبي بكر 

ال�ضديق، اأقول ما قلته يف –عبقرية 

حممد- وعبقرية عمر- وكل كتاب 

. نت�ضاءل اإذاً عن 
)4(

من هذا القبيل«

الدافع اإىل تاأليف هذه العبقريات؟ 

يجيب الناقد عب������د الفتاح كليطو 

أ�ضباب كتاب������ة ال�ضري –عامة-  باأن ا

)5(
تكمن فيما يلي.

)يف  بال������ذات  الع������رتاف   -

ه������ذا ال�ضاأن، يربطها مي�ض������ال فوكو، بالعادة 

امل�ضيحية حي������ث يعرتف املرء مبا ارتكب من 

معا�ض(.

أو �ضنة اإن الذي  - الرغبة يف و�ضع تقليد ا

يرتجم لنف�ض������ه يتقدم كاأمن������وذج يحتذى به 

فتكت�ضي الرتجمة �ضبغة تعليمية.

ح������داث التي عا�ضها  - العتق������اد باأن الأ

ن الذي  �ضاحب الرتجمة، مث������رية وجذابة لأ

يكتبها ي�ضعى اإىل اإثبات وحدته، من ثم نقول: 

اإن كتاب������ة ال�ضرية ل ميكنه������ا اأن تكون اإعادة 

أمين������ة ملجمل تفا�ضيل حي������اة �ضاحبها، اإنها  ا

توق دائم لالحتفاظ بوجود م�ضتمر، وجتديد 

ودفع اآخر ملراحل احلياة املا�ضية، اإن حديث 

العقاد عن �ضخ�ضيات عبقرياته، لي�ض �ضوى 

حديث عن نف�ضه، يظهر ذلك مما يلي:

ال�ضيا�ض������ي  خف������اق  والإ حب������اط  الإ  -1

للعقاد.

أو بدون������ه ل�ضخ�ضيته  2- النظ������ر بوعي ا

)العق������اد العبقري( وهذا م������ا ي�ضمى يف علم 
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�ضقاط حيث تتحول فيها ال�ضرية  النف�������ض بالإ

الغريي������ة اإىل �ضرية ذاتية وتك������ون ال�ضخ�ضية 

املرتجم لها جمرد قناع.

نظمة احلديثة. 3- احلط من قيمة الأ

4- ف�ضاد نظ������ام احلكم يف ع�رشه، مما 

)6(
جعله ي�ضري اإىل هذا احلل اخلال�ض.

ي�ض������ري بع�������ض الباحث������ني اإىل اأن اختيار 

العق������اد لكتابة هذه العبقري������ات، يرجع اإىل 

اإميانه بالفرد )الفردانية( فيما يرى البع�ض 

أنه������ا تدخل �ضمن اهتماماته بالفكر  خر، ا الآ

نكليزي الذي  دب الإ العربي عامة، وتاأثره بالأ

�ضم باحثني اهتموا مبا تعلق بالبطولة: توما�ض 

بطال- علماً باأن  كارلي������ل، �ضاحب كتاب –الأ

دباء العرب، ا�ضتفادة من  العقاد م������ن اأكرث الأ

�ضا�ضية،  نكليزي، كما اأن مرجعيته الأ دب الإ الأ

يط������ايل املوم������روزو،  ت�ضتن������د اإىل الع������امل الإ

ومدر�ضته، خا�ضة فيما يتعلق بالعبقرية كما 

تاأثر بعامل الجتماع الفرن�ضي اأوغ�ضت كونت، 

أنه من املوؤك������د اأن اأطروحات املومروزو  اإل ا

بعيدة عن علم النف�������ض، ال�ضيء الذي مل يعه 

جرام، يقول  نها اأقرب اإىل علم الإ . لأ
)7(

العقاد

العقاد م�ضرياً اإىل ه������ذه املرجعية: »اإن العامل 

يطايل لوم������روزو ومدر�ضت������ه التي تاأمتر  الإ

أيه، يقرون بعد تك������رار التجربة واملقارنة  برا

اأن للعبقرية عالمات ل نخطئها على �ضورة 

. اإن العقاد قد 
)8(

م������ن ال�ضور يف اأحد اأهلها«

عمم مفهوم العبقري������ة وزاده �ضبابية، ومرد 

ذلك اإىل اختالف مفهوم العبقرية بينه وبني 

مرجعه، ونبني ذلك كالتايل:

جرام-  • لومروزو- العبقري������ة- علم الإ
جرام. الإ

• العق������اد- العبقري������ة- عل������م النف�������ض- 
البطولة.

أ العق������اد اهتمامه  ويف الوق������ت الذي بدا

خري قد متَّ  مبفه������وم العبقرية، فاإن ه������ذا الأ

دح�ضه وجتاوزه، ولعل هذا ما يبني اأن العقاد 

نه وظفها  أ�ضاء تن������اول بع�ض املفاهيم، لأ قد ا

يف غري مكانها وزمانها، عك�ض ما يذهب اإليه 

بع�ض النقاد يف كون العقاد قد �ضلك طريقة 

حتليل ومنهج نف�ضي �ضليم، اإن جل مقدمات 

أ�ض�ضه املنهجية،  عبقرياته، والتي يحدد فيها ا

مل تع������ط مفاهيم واأدوات وا�ضح������ة، واكتفى 

�ض������ارات اإىل جمال عل������م النف�ض،  ببع�������ض الإ

وعل������ى الرغم من اأن العق������اد لي�ض غريباً يف 

ه������ذا املجال، فاإنه يكتف������ي فقط بر�ضم تلك 

ال�ض������ورة النف�ضي������ة. يقول: »اإنن������ي ل اأكتب 

ترجم������ة لل�ضديق ول اأكتب تاريخاً خلالفته، 

)9(
ولكنني ق�ضدت ر�ضم �ضورة نف�ضية«.
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لقد وظ������ف م�ضطلح������ات تتعل������ق بعلم 

النف�������ض: حدة املزاج، الع�ضبي������ة، النموذج.. 

اإل������خ، ا�ضتقى هذه اخل�ضائ�������ض ا�ضتناداً اإىل 

امل������ادة التاريخية. يق������ول: »ومهما يكن حق 

الدرا�ضة التاريخي������ة يف هذا املو�ضوع، فحق 

الدرا�ضة النف�ضية ي�ضاويه، اإن مل يكن يزد عليه 

اأو رمب������ا كان حق الدرا�ضة التاريخية مطلوباً 

ملا ينتهي اإليه من هذه العجيبة النف�ضية التي 

.  اإل 
)10(

هي غاية العلم الذي ن�ضب������وا اإليه«

اأن حماول������ة املزاوجة بني النف�ضي والتاريخي 

دب������ي، جع������ل الوحدة تغيب �ض������واء على  والأ

أو املنهج مما يجعلنا نقول،  م�ضتوى املو�ضوع ا

اإنه من ال�ضعب احلديث عن منهج متما�ضك 

عند العقاد )اإن هذا ما جعلنا ننعته مبالمح 

املنه������ج النف�ض������ي( ويف هذا ال�ضي������اق يقول 

اإح�ضان عبا�������ض: »ما كتبه العقاد، لي�ض �ضرياً 

باملعنى الدقيق، ولكن تف�ضرياً لبع�ض مظاهر 

ال�ضخ�ضيات، على قاع������دة �ضبيهة بالتحليل 

النف�ضي ولي�ض هو )..( هي لباقة يف العر�ض 

. وعلى الرغم 
)11(

ومهارة يف اللمح والتف�ضري«

من ذلك، فاإن اأهم ما ميكن اإثارته فيما يخ�ض 

ما قدمه العقاد:

- النتقائية فيما يتعلق باملادة التاريخية 

حيث الوقوف عند حمطات بارزة يف التاريخ 

العربي.

أية ق������راءة نقدية  ع������دم ممار�ض������ة ا  -

أو  على امل�ضادر واملراج������ع، �ضواء التاريخية ا

ما يتعلق بعلم النف�ض. وعلى الرغم من هذه 

املالحظ������ات، فاإن العقاد قد �ضاهم يف اإغناء 

الثقاف������ة العربية، وحتري������ك الوعي الثقايف 

أ فيها ه������ذا الوعي  العرب������ي، يف مرحل������ة بدا

�ض������ق طريقه مع جمموعة مفكرين من قبيل: 

طه ح�ضني، اإبراهيم امل������ازين، عبد الرحمن 

�ضكري، عبد احلليم امل�رشي..اإلخ، اإذ عملوا 

على تاأ�ضي������ل قواعد جتديدي������ة �ضواء فيما 

أو الق�ضايا الفكرية  يتعلق بالتجربة ال�ضعرية ا

العامة.

دبي، حوار مع »جورج طرابي�شي«، جملة: درا�شات �شينمائية اأدبية )املغرب(، ع3 �شيف/  1- التحليل النف�شي والنقد الأ

خريف 1988، �س9.

ايت اأو�شان )علي(، قراءة نقدية لعبقرية ال�شديق، البيان الثقايف، ع32، 27 كانون الثاين 1992.  -2

عبا�س حممود العقاد، عبقرية ال�شديق، )ب ط(، دار الهالل، 1943، �س32.  -3

امل�شدر نف�شه، �س33.  -4

الهوام�ش:
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كليطو )عبد الفتاح(، احلكاية والتاأويل، ط1، دار توبقال، الدار البي�شاء، 1988، �س13.  -5

البيان الثقايف )مرجع �شابق(.  -6

املرجع ذاته.  -7

الناقوري )اإدري�س( البطولة والعبقرية، �شل�شلة: درا�شات حتليلية، ط1، دار الن�شر املغربية، 1984، �س26.  -8

عبقرية ال�شديق )م�شدر �شابق(، �س22.  -9

10- امل�شدر نف�شه، �س23.

11- اإح�شان عبا�س، فن ال�شرية، ط2، دار الكتاب، م�شر 1972، �س102.
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أم ر�سوم، فهو اليلفت  أم �أطالل، � أم تل، � أثرياً، خربة كان � �إذ� زرنا موقع������اً �

غنى  �سمل و�الأ و�س������ع و�الأ أي�س������اً �ملكان حوله �لذي هو �الأ �لنظ������ر وحده، �إمنا �

نتاجية �لطبيعية  ثرية و�ملعطي������ات �الإ بدة �الأ أ�سباب قي������ام �الآ ن في������ه تتوفر � الأ

قامة يف �ملوقع فلوالها ملا وجد  ن�سان يف �ال�ستقر�ر و�الإ �لت������ي يعتمد عليها �الإ

ثري �أوثق من �أن يو�سف  �ملوق������ع.�إن �لرت�بط و�لتالزم بني �ملحي������ط و�ملوقع �الأ

ن�سان  فاملوقع هو هبة �ملكان،�لذي ه������و بدوره حمل تقدير و�حرت�م وعناية �الإ

ثار واملتاحف �ضابقًا. باحث اأثري ومدير عام لالأ

العمل الفني: الفنانة مي�ضون علم الدين.

❁

ò

ثري واملكان املوقع الأ

❁
د. علي �أبوع�ساف
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ثرية، فاملكان يعطي دوماً  ب������دة الأ �صاحب الآ

اإذا توافرت له ال�������روط الطبيعية ولياأخذ 

أث������ر بالرعاية ويجب اأن يكون مو�صع  بل ي�صتا

العناية والتقدي������ر حتى يفي�ض بالعطاء، ول 

أنني اأخالف احلقيق������ة اإذا زعمت اأن  اأظ������ن ا

ن�صان  أم، على الإ أو بيئتها توا ث������ار وموقعها ا الآ

رعايت������ه وتدليله ليكون ثم������رة جليلة متميزة 

جيال باإعجاب وتقدير.يتكامل  تلتفت اإليها الأ

ثري وحميطه يف كل �صيء وي�صتمد  املوق������ع الأ

ن�ص������ان املتجذر يف امل������كان عنا�ر تكوين  الإ

ثقافته من مقومات امل������كان املتنوعة وتقدم 

مبا�صي ودبب على  لن������ا مواقع الهباري������ة والأ

طراف ال�رقية جلبل  تخوم البادية قبالة الأ

هم على ذلك. ن�صع والأ حوران املثال الأ

مبا�صي بقع������ة منب�صطة  اختري ملوق������ع الأ

مبا�صي الذي  على اجلان������ب الأمين لوادي الأ

يحت�صنها عندما يلتوي نحو ال�رق ثم يعود 

لالجت������اه �صمالً. وت�صب������ب العوائق الطبيعية 

مثل ال�صخ������ور ومتا�صكها مع الرتبة املحيطة 

به������ا تغيرياً يف جم������رى ال�صي������ل وتدفقه عرب 

مكان يقي������د حركته ويجعله حتت ال�صيطرة.

مبا�صي  وقد لح������ظ بناة وموؤ�ص�صو قري������ة الأ

هذه ال�ص������ورة فا�صتفادوا منها يف اإقامة �صد 

تخزيني جلم������ع املياه التي هم بحاجة ما�صة 

اإليها يف حياتهم اليومية.والناظر اإىل جمرى 

الوادي خلف ال�ضد وباجتاه اجلنوب يالحظ 

مي������زة اأخرى تعادل اأهميته������ا اأهمية اختيار 

موق������ع ال�ضد وتتمث������ل يف اأن انحدار الوادي 

خفي������ف يوؤثر يف تباط������وؤ اجلريان ويحد من 

ت�ض������كل تيارات مائية عنيف������ة توؤثر يف ج�ضم 

ن�ضان من احلجارة  أقام������ه الإ احلاجز الذي ا

تتما�ضك وترتا�ض م������ع بع�ضها وت�ضمح بعبور 

امل������اء خالله������ا ونرجح اأن بن������اة احلاجز قد 

تعم������دوا ال�ضماح بعب������ور كميات م������ن املياه 

ومتابعة اجلريان حتى لمينعوه عن احلقول 

املجاورة ملجراه بعد احلاجز، وتظل الفائدة 

ن�ضان واحليوان  منه اأي من الوادي قائمة لالإ

زمان.  والنبات كم������ا ر�ضمتها الطبيعة عر الأ

ويدلل هذا العمل على ن�ضوج فكري وعقلي 

رائع يتجنب ال�ضدام مع الطبيعة بل يتوخى 

التكيف معها وال�ضتفادة من خوا�ضها.

أبهى  وتتجلى هذه الظاه������رة يف اأجمل وا

�ضورها يف ال�ضتفادة من ال�ضبات الركانية 

الت������ي تنتهي اإىل ه������ذا املوق������ع، ووجد فيها 

ن�ضان تكوينات هند�ضي������ة منتظمة جميلة  الإ

بديعة ملفت������ه للنظر تنح�رش ب������ني ال�ضقوق 

وميك������ن ل������ه ال�ضتف������ادة منه������ا يف اإن�ضاءاته 

املعمارية فريفع جداراً ويقيم مدخاًل ونافذة 
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ويطرح �ضقفاً مرتك������زاً على اأعمدة متنوعة. 

أك������رث مايبه������ج املرء م�ضاه������دة املحال التي  وا

اقتلعت منها فاإذا كنت مطلعاً على العنا�رش 

املعماري������ة للمباين تتع������رف بدقة املالحظة 

عل������ى اأمكن������ة اقت������الع )الرب������دات( الطويلة 

والنوافذ  ب������واب  الأ وع�ضادات  �ضقفيات  والأ

أي�ضاً  و�ضواكفه������ا. لي�ض هذا وح�ض������ب، اإمنا ا

ميكنك التعرف على طريقة اقتالعها ونقلها 

اإذا كن������ت من املطلعني عل������ى مهنة اأ�ضحاب 

املقال������ع وجهدهم يف التعام������ل مع احلجر.

آثار  أدوات������ه يف احلجر، ا آثار ا فاملعلم ي������رتك ا

الرافعة املعدنية اأو حتى اخل�ضبية على �ضكل 

فر�ض������ات مث������اًل. اإن من يتج������ول يف حميط 

مبا�ض������ي ي������رى حتى ال�ضاع������ة )الربدات(  الأ

مرفوعة جزئياً فوق الدب�ض لدحرجتها فوق 

)دب�ض������ات( اأخرى. وهكذا كلما رفعت الربدة 

واأ�ضبح������ت �ضاقولية يو�ضع )الدب�ض( لت�ضتند 

عليه وتدحرج حتى غايتها ويدل )ال�ضحف( 

براج على اأن املعماري يح�رش  املتناثر قرب الأ

حج������ره الكبري دحرجة اإىل امل������كان في�ضذبه 

ويعده ويجهزه للبناء يف املوقع ثم يرفعه اإىل 

املدماك.

اإن امل������كان ال������ذي تق������وم علي������ه اأطالل 

مبا�ض������ي ذو خ�ضو�ضي������ة معين������ة فهو يف  الأ

اأر�ض منب�ضطة تتناث������ر فوق �ضطحها بكثافة 

عمال  ن�ضبيه حجارة بركانية تعيق اأومتنع الأ

ع�ضاب.  الزراعية وتنبت بينها احل�ضائ�ض والأ

ويب������دو اأن طريق املهاجر م������ن �ضبه اجلزيرة 

ن�ضان  العربية نح������و الفرات واجلزير دفع الإ

اإىل ه������ذا املكان فاأق������ام فيه ج������راً اأوكيفياً 

وقت������اً ق�ضرياً اأو طوي������اًل، يهتم قبل كل �ضيء 

برتبية احليوانات النافقة التي ت�ضاعده على 

تاأدية خدمات معينة لل�ضابله.كاأن يعو�ض عن 

احليوانات النافقة التي كانت ت�ضكل جمموع 

رواح������ل القافلة مبثيالتها مم������ا ميتلكه من 

دواب وي������زود رجال القواف������ل مبا ينتجه من 

الدر وحلوم احليوانات. وقد ا�ضتوحينا هذه 

املعلوم������ات من خلو م�ضاك������ن احلي ال�ضمايل 

مبا�ض������ي م������ن م�ضتودعات اإمن������ا حظائر  لالأ

وحرائ�ض تربى فيها املا�ضية وتاأوي اإليها لياًل 

حر�ضاً على �ضالمتها.وباخت�ضار فاإن املوقع 

عمال. لي�ضمح باأكرث من ممار�ضة هذه الأ

ن�ضان اأن يجعل املكان يتجاوب  يف ي������د الإ

مبا�ضي حجز  قامة فيه ففي الأ مع غر�ض الإ

ال�ضكان املاء يف الوادي لتلبية حاجاتهم اإليه.

مبا�ضي اجلنوبية  أم������ا يف الهبارية ج������ارة الأ ا

فقد ابتدع النا�ض اأو مبدعوهم طريقة اأخرى 

تو�ضله������م اإىل احل�ضول على امل������اء بو�ضاطة 
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أقي������م بجانب ال������وادي �ضم������ن بقعة  منه������ل ا

منخف�ضة عنه ت�ضل اإليها املياه بي�رش وتخزن 

فيها. وم������ن يعاين املن�ض������اأة املائية يدرك اأن 

ف�ض������ل لتوفري املاء يف  هذه الطريقة هي الأ

املوقع بعناء ب�ضيط؟!

ن�ضان اإىل هذا  اإن الظرف ال������ذي دفع الإ

امل������كان الذي يق������ع على طري������ق الهجرة من 

قامة يف مكان  اجلن������وب اإىل ال�ضمال ه������و الإ

ي�ضرتي������ح اإليه التج������ار واملهاج������رون فيفيد 

وي�ضتفيد. وقد علمه اأي�ضاً كيف يعالج م�ضاكل 

تنفيذ مهام������ه على نحو جيد يحقق م�ضالح 

املتنقلني ع������ره والذين قد يدركهم املوت يف 

املكان، لذا هياأ لهم مكاناً للدفن ومن خالل 

نظرة نلقيها عل������ى البقع املخ�ض�ضة للدفن، 

والت������ي تزيد م�ضاحتها عل������ى م�ضاحة املوقع 

ع�رشات املرات، ن�ضتنتج اأن �ضكان هذه املدن 

املتطرف������ة والبعيدة ع������ن املناطق احل�رشية 

ن�ضبياً ق������د اأعدوا العدة لهذه امل�ضاألة. فنجد 

كرث عدداً تقع  اأن املداف������ن الفردية وه������ي الأ

بعيدة عن اأطراف املدينة حيث تنت�رش املدافن 

أنها كانت خم�ض�ضة لدفن  �رشوي������ة وجنزم ا الأ

موتى عابري ال�ضبيل. 

ن�ضان القدمي مل ي�ضعر باأن  أي������ي اإن الإ يف را

عليه مقاومة الطبيعة ومل يعمد اإىل ذلك اإمنا 
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�ضع������ر اأن عليه التكيف م������ع اأحوالها الثابتة 

واملو�ضمية واملفاجاأة.فه������ذا اأقرب اإىل املنال 

وميكن حتقيق������ه وجني الفوائ������د منه.ويقع 

أ�ضلفن������ا وا�ضت�ضهدنا مبا  �ضم������ن طاقاته كما ا

ن�ضان يف موقعي الهبارية وجارتها  اأجن������زه الإ

مبا�ض������ي. وحتى تت�ضح ال�ضورة  ال�ضمالية الأ

ن�ضان مع املكان نعر�ض اإىل  وكيفية تعامل الإ

مبا�ضي. موقع دبب اإىل ال�ضمال من قرية الأ

وقع اختي������ار موؤ�ض�ضي قري������ة دبب على 

م������درج طبيعي ت�ض������كل من تقو�������ض ال�ضيول 

الركانية التي قذفته������ا براكني تالل ال�ضفا 

أنهم ابتغوا  وبن������وا م�ضاكنهم فوقها واأرج������ح ا

ن ال�ضيل الركاين  ال�ضتقرار يف هذا املكان لأ

وفر لهم اأر�ضاً �ضلبة تغنيهم عن �ضق ال�ضوارع 

�ضا�ض������ات وركها مايفوق  ور�ضفها وحف������ر الأ

اإمكانياته������م بينما عملوا على اإقامة امل�ضاكن 

فوق ال�ضيل ال������ركاين �ضمن طاقاتهم املادية 

واملعنوية. وقد توزع������ت امل�ضاكن على حيني 

أ�ضفله.  خ������ر يف ا ول يف اأعل������ى ال�ضفح والآ الأ

ويق������در ع������دد امل�ضاكن يف ه������ذه اخلربة من 

380-400م�ضكن������اً وتتوزع عل������ى كتل تف�ضل 

زقة ولي�ض������ت مت�ضاوية يف امل�ضاحة.  بينها الأ

عل������ى من عدة  تتك������ون البي������وت يف احلي الأ

حجرات بينما توؤلف حجرة واحدة مع باحة 

اأو حظرية اأو حري�ضة م�ضاكن احلي ال�ضفلي. 

على  وهذا يدعونا اإىل العتقاد باأن احلي الأ

�ضفل عامة النا�ض.  قد �ضكنه �ضادة القوم والأ

ويف هذه احلال������ة ي�ضبح ال�ض������وؤال م�رشوعاً 

ن�ض������ان باملكان يف  وحمق������اً: ه������ل اقت������دى الإ

أنا اأجيب بنعم وعلى  ت�ضنيف������ه ملجموعاته؟! ا

أ�ضلوب بنائها  أية حال يدل �ض������كل امل�ضاكن وا ا

أ�ضكالها الطبوقة عل������ى اأن جمتمعاً منظماً  وا

دارة واحدة قوية مطاعة قد �ضكن  يخ�ضع لإ

أن�ضاأ من  ه لتاأدية الوظيفة التي ا أع������دَّ املوقع وا

اأجلها.

 وتن������درج حتت هذا العن������وان خربة لبوة 

فه������ي يف اللج������اه وتت�ضابه م������ع املواقع التي 

أنها اأقيمت مثله������ا فوق ال�ضيل  دته������ا يف ا عدَّ

ال������ركاين الذي هو مبع������ث قيامها وتختلف 

عنها يف اأن حميطها مناق�ض ملحيط املواقع 

مبا�ض������ي ودبب. فهذه  الثالث������ة: الهبارية والأ

ا�ضتف������ادت من ال�ضي������ل ال������ركاين وال�ضهول 

قنية وال�ضيول  الوع������رة حولها،وال������وادي والأ

التي ترفده، بينما ت�ض������كل ال�ضيول الركانية 

حميط لبوة.

اإذاً تاأ�ض�ضت لبوة فوق م�ضطح بركاين يف 

جوف اللجاه ل ودي������ان قربها متدها باملياه 

اإمنا �ضواق������ي تت�ضح�ضح ف������وق ال�ضطوح متر 
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يف اأخادي������د تتباعد وتتالق������ى وت�ضتمر حتى 

ج������ورة طبيعي������ة تتجمع فيه������ا فكانت كثرية 

املياه. لفتت اأنظار اأ�ضح������اب لبوة املبدعني 

الذين �ضارع������وا اإىل حت�ضينها و�ضد الثغرات 

والفج������وات يف جوانبها حت������ى لي�ضيع املاء 

خاللها.ويجب األ نُده�������ض اأن تكون اجلورة 

وهدة اأحدثه������ا ال�ضيل الركاين اأورمبا بقيت 

ع�ضيه عليه فاأبعدته عنها ثم اأ�ضبحت بفعل 

ن�ضان منه������اًل يهديه امل������اء ال�رشوري له.  الإ

ن�ضان هذه الهدية فحافظ عليها ومل  تقبل الإ

يغ������ري وظيفتها يف خزن املياه كما نفعل نحن 

ن يف مد الطرق������ات فوق الينابيع اجلافة  الآ

وطم�ض )املطوخ( والرك.

واإن ا�ضتط������اع �ضاكنو لب������وة التغلب على 

مطار  م�ضكلة املياه فجمعوا ما وفرته لهم الأ

فاإنهم مل يهتموا على مايبدو يف اأمر الو�ضول 

اإىل لبوة م������كان ا�ضتقرارهم. لقد رغبوا بكل 

تاأكي������د اأن يكون م������كان اإقامتهم ع�ضياً على 

اخل�ضوم، ورمبا ال������زوار غري املرغوب بهم. 

ن الو�ضول اإليه  فالطبيعة تكفلت بحمايته لأ

أي�ضاً اأعمالً اإذا  �ضعب ويتطلب جهداً ورمبا ا

نف������ذت انك�ضف اأمر القائم������ني بها، ففقدوا 

أ�ضق������ط بيدهم. ونظن اأن  عن�������رش املباغتة وا

اختيار هذا امل������كان كان مهمة �ضامية تتعلق 

ب������اإدارة املنطق������ة فت�رشف ال�ض������كان ح�ضبما 

أملت������ه عليه������م مهم������ة اختيار امل������كان، فهو  ا

ح�ضني بطبيعته وزادوا من حت�ضينه ومنعته 

يف اأن اأحاط������وه ب�ضور دفاع������ي قوي، يراقب 

منه القاطنون كل مايجري حولهم.

لي�ضك اأحد يف اأن اللجاه منطقة مالجئ 

يجد فيه������ا الفارون والهارب������ون من القانون 

مالذاً قوياً لهم وباملقابل فقد اأعدت ال�ضلطات 

احلري�ضة على النظام واأمن مواطنيها العدة 

عمال والت�ض������دي لها.فاأقاموا  ملنع ه������ذه الأ

مقراً حم�ضناً ي�ضهل منه الو�ضول اإىل ال�ضهول 

حول اللجاه واإىل املالجئ داخلها. ويحافظ 

من وا�ضتق������رار ال�ض������كان ويق�ضون  عل������ى الأ

�ضاءة اإليهم وتنغي�ض  على العبث براحتهم والإ

معا�ضهم.

عل������ى  وىل  الأ ح�رشيت������ان:  منطقت������ان 

ط������راف ال�رشقية جلبل حوران على تخوم  الأ

غرا�ض  البادية املحاذية له من ال�رشق اأقيمت لأ

جتارية، والثانية يف و�ضط الزاوية اجلنوبية 

غرا�ض اإدارية اأهمها  ال�رشقية للجاه اأقيمت لأ

م������ن. تفتقر  احلف������اظ عل������ى ال�ضتقرار والأ

ن�ضان وهي املياه.  هم حاجة لالإ املنطقت������ان لأ

اأما املنطقة الثالثة التي �ضنعر�ضها فيما يلي 

فهي موقع قرا�ضة الغنية باملياه.
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ن قرية �ضغرية على حلف  قرا�ضة: هي الآ

اللج������اه اجلنوبي كثرية املياه يجري فيها واد 

قنية التي تنحدر من  يتكون من ال�ضواقي والأ

ال�ضفوح الغربي������ة للجبل �رشقي قرا�ضة.وقد 

ثبت من الدرا�ض������ة التي اأجريت قبل �ضنوات 

أنه كان يجود باملياه حتى يف ف�ضل ال�ضيف  ا

ويغذي ينابيع قرا�ضة. ونحن ننظر اإىل هذا 

مث������ل يف املنطقة  أن������ه املوقع الأ املوق������ع على ا

ن�ضان  قام������ة الإ الذي يقع علي������ه الختيار لإ

في������ه وبن������اء ثقافة عالي������ة يوفر له������ا املكان 

مقومات الوجود والتقدم والزدهار، ويحقق 

ن�ضان فيه مات�ضب������و اإليه النف�ض من حياة  الإ

اأف�ض������ل واأكرم.لقد كان ت�رشف القاطنني يف 

�ضا�ضية فيه.  املوقع ين�ضجم م������ع املقومات الأ

فعلى ال�ضبات الركانية املرتفعة فوق حو�ض 

الوادي اأقاموا اأكواخهم م�ضتفيدين من �ضطح 

ال�ضبة الركانية امل�ضتوي ن�ضبياً اأر�ضية جيدة 

ومنا�ضب������ة للكوخ. واإذا كانت مندرجة ق�ضموا 

البي������ت اإىل حجرات تت������الءم وو�ضع التدرج 

لف الثامن ق.م. وذلك خالل الأ

كواخ فوق  اإن ال�ضب������ب يف اإقامة ه������ذه الأ

كواخ بعيدة عن  الوادي يف�ضح عن نف�ضه. فالأ

حو�������ض الوادي الذي قد تغم������ره املياه ويقع 

قاطن������وه يف ماأزق لحاجة له������م به. زد على 

أنهم يحافظون عل������ى البيئة الطبيعية  ذل������ك ا

أ�ضباب احلياة فال يتدخلون  التي توفر له������م ا

يف اإنتاجها من اخل�ضار الطبيعية. ولن�ضتبعد 

أنهم ما كانوا قادرين تقنياً وثقافياً  مع ذلك ا

على هذا التدخل الذي يتطلب مهارة عالية 

مميزة. وتف�ضح عن ه������ذه الفر�ضية اأعمال 

املرحل������ة الثانية من ا�ضتيط������ان املوقع، ففي 

كواخ  لف الرابع ق.م غادر النا�ض الأ نهاية الأ

قدم ونزلوا اإىل  خرى الأ والبيوت واملن�ضاآت الأ

�ضفوح ال������وادي، فعمدوا اإىل ت�ضويتها واإيجاد 

عر�ض������ات م�ضتوي������ة ت�ضل������ح لبن������اء البيوت، 

والقرتاب من الينابيع.

ن�ضان  ومن خالل ه������ذا النهج اأطل������ق الإ

رادته يف جت������اوز البيئة فعمد اإىل  احلرية لإ

تغيري ماكونته الطبيعة عر الوادي والينابيع 

والرتب������ة بجوارها، وا�ضتغل هذا املكون الذي 

خل������ق لفائدته بطريقة يع������ر فيها عن قدرة 

ن�ضان يف التدخل ب�ضوؤون البيئة وتطويعها  الإ

من غ������ري اأن يدري ماذا �ضتج������ره عليه هذه 

عمال من م�ضاعب واأ�رشار. فقد ك�ضفت  الأ

أنه مل ي�ضل������م املكان من  ثري������ة ا التنقيب������ات الأ

مفاجاأة املياه اجلارية وخروجها عن جمراها 

وت�رشبها عره، فاأقيمت اجلدران ال�ضتنادية 

التي منع������ت اأو �ضدت الفي�ضان ونفوذ املياه 
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والرطوبة وت�ضه������د بالوقت ذاته على �ضواب 

عمال  فر�ضيتن������ا.واإذا قارن������ا كلفة ه������ذه الأ

وخ�ض������ارة ما كانت ت������دره عليهم من خريات 

الطبيع������ة يف حو�ض الوادي ج������از لنا القول 

ج������دى اقت�ضادياً  فيد والأ أن������ه كان م������ن الأ با

البناء ف������وق ال�ضبات الركانية التي لحتتاج 

اإىل اأعمال معقدة حت�ضريية للبناء وبالوقت 

نف�ضه يحاف������ظ ال�ضكان على الرتبة اخل�ضبة 

فادة منها  وي�ضتمرون يف الإ

ثرية  اإن ماقدمت������ه اأعاله ع������ن املواقع الأ

ال������ذي يحت�ضن املوقع  وخ�ضو�ضية امل������كان 

أ�ضمل  ثري ه������و مدخل اإىل ما ه������و اأعم وا الأ

يخت�������ض باملنطق������ة وثقافته������ا.اإن الرتتي������ب 

الزمني لهذه املواقع يب������داأ من قرا�ضة التي 

ل������ف العا�رش ق.م  أ التح�رش فيها منذ الأ ب������دا

وا�ضتمر مع فرتات انقط������اع طويلة وق�ضرية 

لفني الثالث  أيامنا هذه. وكانت ثقافة الأ اإىل ا

أ ال�ضتيطان  أبهى واأعم. بينما بدا والثاين ق.م ا

لف الرابع  يف مواق������ع البادية عند نهاي������ة الأ

ق.م وا�ضتمر م������ع فرتات انقطاع متفاوتة يف 

ل������ف الثاين ق.م.  طوله������ا حت������ى منت�ضف الأ

مبا�ضي  ونق�ضد مبواقع البادية الهبارية والأ

ودبب. اأما موقع لبوة يف اللجاه فقد ازدهرت 

لف الثالث ق.م. ح�ضارته يف الأ

تتبع هذه املواقع اإقليماً جغرافياً واحداً 

ميتد ب������ني اجلولن يف الغ������رب والبادية يف 

ال�رشق وبني غوطة دم�ضق يف ال�ضمال وبادية 

زرق يف ال�������رشق وحت������ى اإربد  ردن م������ن الأ الأ

يف الغ������رب. ويف هذا املج������ال الوا�ضع قامت 

ه������ذه املدن التي كانت بال�ض������ك تتوا�ضل مع 

بع�ضها باأ�ضاليب وط������رق متنوعة، وتتوا�ضل 

خرى. ومن خالل  أقاليم بالد ال�ض������ام الأ مع ا

أ التطور الذي �ضهدته هذه  هذا التوا�ضل نقرا

املواقع واأهميته بالن�ضبة ملو�ضوعنا.

لف  قام������ت املمال������ك الكبرية خ������الل الأ

الثالث ق.م يف ماري واإيبال وقطنة وحا�ضور 

وات�ضع������ت الن�ضاط������ات التجارية بني خمتلف 

دنى وم�������رش وبحر اإيجه  أقالي������م ال�������رشق الأ ا

أقاليم بالد ال�ضام  وكانت للتجارة البينية بني ا

وفر يف ه������ذا الن�ضاط.  والع������راق احل������ظ الأ

أو ب�ضكل عام  وتُرافق هذا الن�ضاط التجاري ا

الن�ضاط القت�ض������ادي حركة عمرانية وا�ضعة 

ميثله������ا قيام م������دن على الط������رق التجارية 

دارة موحدة اأو  قاليم تخ�ض������ع لإ العاب������رة لالأ

قل متعاونة فيما بينها لت�ضهيل مرور  على الأ

القوافل التجارية. ونخ�ض بالذكر هنا التالل 

كليلية  ثار بالتالل الإ املو�ضوفة عند علماء الآ

أو �ضبه دائري  فه������ي حماطة ب�ض������ور دائ������ري ا
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واأحياناً م�ضتطيل تخرتق������ه البوابات وينوف 

داري الر�ضم������ي على  يف و�ضط������ه املرك������ز الإ

ماحوله. وتنت�رش هذه التالل من تل ال�ضعريات 

اإىل ال�������رشق من ح�ضيا ع������ر امل�رشفة/قطنة 

القدمية/ومنطق������ة ال�ضلمية حتى اإيبال قرب 

�رشاق������ب وتكملها يف اجلن������وب مواقع: جاوة 

ردنية لي�ض������ت بعيدة عن قرية  يف البادية الأ

العانات يف حمافظ������ة ال�ضويداء اإىل اجلنوب 

مبا�ضي ودبب  ال�رشقي منها، ثم الهبارية والأ

حتى البحاري������ة يف الغوطة بجوار الن�ضابية.

وتتزامن مع هذه التالل ال�ضامية تالل اأخرى 

يف اجلزيرة تنت�رش جمموعة منها اإىل الغرب 

م������ن حو�ض اخلاب������ور وهي: مرتب������ة وموزار 

وخم������روم ومبط������وح ثم تل بي������در اإىل ال�رشق 

من منابع اخلابور. اأقيمت هذه التالل على 

الطري������ق الرئي�ض من الف������رات جنوباً حتى 

خرى  أم������ا املجموعة الأ نا�ضول �ضم������الً. ا الأ

وىل على وادي  فتتجم������ع اإىل الغرب م������ن الأ

خنزير ثم وادي اخلويرة وهي خنزير وبوغا 

أب������و �ضاخاط وقليع واخلويرة وخراب �ضيار  وا

أي�ضاً اأقيم������ت على الطرق  ودهليز. وه������ذه ا

أنها تبدو من خالل جتمعها  التجارية، غ������ري ا

يف هذه املنطقة وكاأنها تعود اإىل قبيلة واحدة 

قام������ة وال�ضتقرار  اختارت هذا امل������كان لالإ

وبناء ح�ضارة وثقافة مالئمة يف اأر�ض قليلة 

املي������اه بني البلي������خ يف الغ������رب واخلابور يف 

ال�رشق على بع������د م�ضافة واحدة من كليهما. 

أنها غ������ري خ�ضبة فهي  ولتعن������ي قلة املي������اه ا

مكاني������ات املادية  كذلك ومتن������ح �ضاكنيها الإ

للعي�ض وال�ضتقرار والزدهار.

يتفق الباحثون اأن هذه التالل قد نه�ضت 

لف الرابع وبداية  ب�ضكل عام قبي������ل نهاية الأ

ل������ف الثاين ق.م بالتزام������ن مع تالل جاوة  الأ

مبا�ضي ودبب وقرا�ضة والدبة.  والهبارية والأ

وقد يجوز لن������ا اأن نن�ضبها اإىل قبيلة اأوقبائل 

متفاوتة انت�رشت يف البالد ال�ضامية واجلزيرة 

وكان������ت قبيلة اجلنوب يف ح������وران والبادية 

�رشقه������ا واحدة منها �ضيط������رت على ال�ضهول 

اخل�ضبة والبادية �رشقها لتاأمني طرق التجارة 

�ضمالً وجنوباً �رشقاً وغرباً ت�ضودها مفاهيم 

قل مت�ضابهة  فكرية ثقافية واحدة اأو على الأ

خر  جداً ت�ضعى من خاللها اإىل الت�ضال بالآ

ف�ضل  والتع������اون مع������ه يف �ضبيل احلي������اة الأ

بهى توؤثر وتتاأثر مبحيطها. والأ

¥µ
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وىل اخلالدة التي نزل بها الوحي على النبي حممد  ت�ساوق������اً مع الكلمة الأ

أ( اختزل حميي الدين بن عربي العامل باأ�رسه كتاباً.  �سلى اهلل عليه و�سلم )اقرا

رجنتيني خورخه لوي�������س بورخي�س بدوره اأن العامل  وبعد ق������رون راأى املبدع الأ

جمرد كتاب كبري، ومكتبة ذات عدد ل ينتهي من القاعات امل�سيجة والطوابق 

ن�سان  امل�سيئة، جتمع املعارف قاطب������ة، لي�س بني كتبها كتابان متطابقان، والإ

فيه������ا جمرد اأمني مكتبة عاب������ر �سئيل )مكتبة بابل(. كما راأى بورخي�س اأن كل 

اأديب وباحث ودبلوما�ضي �ضوري.

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.

❁❁

ò

�أهي �أزمة نقد، �أم �أزمة نقاد؟

د. خري الدين عبد الرحمن

❁
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ظاه������رة مادية اأو عقلية ذات معنى يف عاملنا 

كت������اب مكتوب بح������روف مل نكت�شف بعد كنه 

حداث والتواريخ  �شياء والأ رموزها، فجميع الأ

وال�ش������ور والعالمات ح������روف اأبجدية كتاب 

العامل الالمتناهي يف بدايته، الالمتناهي يف 

أل�شنا اأجدر باإدراك اأن  نهايته )كتاب الرمل(. ا

اإع������ادة العتبار للكلمة املبدعة اأق�رص طريق 

لتج������اوز واق������ع ردة م�شمخ بال������دم امل�شفوح 

والكرامة امل�شتباحة املهانة؟ اأي انك�شار هذا 

ال������ذي ي�شت�شلم بخدر ل�شت�رصاء اأمية متقنعة 

بقناع معريف مزعوم وبق�رصة ثقافية تتزاحم 

على �شطحها الرقع املتنافرة؟ 

لقد طغت ال�شكوى من �شيوع روح �شجالية 

وارجتالية نقدية موؤخراً على امتداد ال�شاحة 

الثقافية العربي������ة، مبا جعل كثرياً من النقد 

أو الوجبات  مياثل وجبات الطع������ام ال�رصيعة ا

اجلاه������زة لال�شتعمال خ������ارج املطعم. هذا 

و�شع موؤ�شف، يزداد اإيالماً عند ا�شتذكار ما 

دب  كان من اإ�شهام ه������ام للنقد يف تطوير الأ

والفن والنتق������ال بهما م������ن ت�شوير احلياة 

اخلارجي������ة ووقائعها ومظاهرها اإىل ت�شوير 

احلياة احلقيقية الكامنة يف النف�س الب�رصية، 

أتاح������ت اأبحاث علم النف�س والتحليل  بعدما ا

النف�ش������ي للنقد التعمق يف الدوافع والعوامل 

فعال  الباطنية الكامن������ة وراء ال�شل������وك والأ

ق������وال واملواق������ف، على نح������و ينفد اإىل 
والأ

اأغوار النف�ض وي�ضتطلع خفاياها. راأى حممد 

فكار ابتغاء  جابري مثاًل النقد ت�رشيح������اً لالأ

 واعتره م�ضحة 
)1(

اإثارة ما اند�������ضّ يف الثنايا

بارع وجهد وارع.

ولئن كانت النف�ض الب�رشية عاملاً مرتامي 

غ������وار، زاخراً بالتحولت،  فاق، عميق الأ الآ

ل يحي������ط العلم حتى الي������وم �ضوى بقليل من 

اأ�رشاره، فاإن النقد بدوره ل ميلك �ضوى قليل 

من القدرة عل������ى ا�ضتخدام املتاح من قوانني 

العل������م وقواع������ده وافرتا�ضات������ه، التي يجب 

اأن تظ������ل مو�ضع مراجع������ة وجتديد وتطوير 

وت�ضوي������ب وتعدي������ل. لذلك م������ن املوؤ�ضف اأن 

يفرط ناق������د بهذا القليل م������ن القدرة على 

ا�ضتخ������دام قوانني العلم وقواعده، م�ضت�ضهاًل 

ح������كام اجلاه������زة والقوال������ب  ا�ضتخ������دام الأ

امل�ضتوردة، اأو هارباً اإىل معارك يف غري حملها. 

وهن������ا جند، باملنا�ضبة، �ضبب������اً منطقياً يدعم 

الطموح اجلريء القائل باأن النقد علم عقلي 

مرتبط بالعملية الفنية للفل�ضفة، اأو هو علم 

دبي -  �ضالة. فالنقد الأ أ�ض�ض الأ انبنى على ا

وخا�ضة يف عاملن������ا العربي - ل يزال يعتمد 

اإىل حد كبري على التذوق ال�ضخ�ضي للناقد، 

وخراته الذاتية املرتاكمة، وتوجهات التذوق 

اجلمعي املتحولة واملتغ������رية. كما اأن املرونة 

املتاحة للناقد، والتي باتت اآفاقها رحبة جداً 

أيامنا لدى نقاد كرث، ل تدع فر�ضة كافية  يف ا
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لتاأطري نقده واختزاله يف حدود تعريف ثابت 

وقواع������د را�ضخة متبل������ورة، على نحو ما هو 

حال العلوم عموماً. فعل������ى اأي قاعدة ثابتة 

بداع  أو قانون علمي ميكن تف�ضري وتقييم الإ ا

أ الناقد  له������ام ال�ضعري مثاًل، مهما جترا أو الإ ا

أو �ضعى  على هت������ك غمو�ض ال�ضعر واإبهامه، ا

اإىل تف�ضري رموزه وجمازه؟

لكن ه������ذا التحفظ ل يجع������ل النقد فناً 

طالق يف احلرية املتاحة  �رشفاً باملقابل، فالإ

للمب������دع ل يتوفر للناقد ال������ذي تقيده على 

اأي حال قواعد واأط������ر. بالتايل، نرى النقد 

مزيجاً من قواع������د ل ترقى اإىل ت�ضكيل علم 

بح������ت م�ضتقل بعد، وم������ن فن يتيح حرية يف 

التعاطي م������ع مو�ضوع النق������د وي�ضمح بحيز 

للتذوق ال�ضخ�ضي وال������ذوق العام. واإذا كان 

الفن عموم������اً يطلق امل�ضاع������ر، وي�ضيف اإىل 

حترره������ا من الكبت النفع������ال بها وتوترها، 

والت�ضام������ي به������ا على نحو ي�ضه������م يف غر�ض 

تكوين جيد، متميزاً بهذا عن التعاطف الذي 

يواكبه ا�ضرتخاء للم�ضاعر بعد اإطالقها، فاإن 

النق������د ل ميل������ك الدرجة نف�ضه������ا من ترف 

اإط������الق امل�ضاع������ر ثم ا�ضرتخائه������ا يف تناوله 

لنتاج املبدعني.  

واإذا كان من ال�������رشوري اأن يتابع الناقد 

م�ضتجدات مدار�ض النقد ومناهجه يف العامل، 

فلن يكفي������ه اإطالقاً التما�������ض ال�ضطحي مع 

عناوين تلك امل�ضتج������دات، �ضواء يف منهجية 

حتليل اخلطاب الت������ي اأفرزت اأدوات وفئات 

حتليلية مثل التنا�ض، اأي العالقات املت�ضابكة 

بني الن�ضو�ض الفرعية داخل الن�ض الواحد، 

اأو يف �ضت������ى منطلقات واإف������رازات الثورات 

املعلوماتية والرقمية واملعرفية والقيمية التي 

يديولوجيات  تغرّي عاملنا، مطيحة مبعظم الأ

ن�ضاق الفكرية  الكلية التي �ضبق اأن �ضكلت الأ

املوؤط������رة ملعظ������م مدار�ض النق������د يف القرن 

أل�ضني������ة( ودادائية  الع�رشين، م������ن لغوي������ة )ا

و�ضوريالي������ة وبنيوي������ة وتفكيكي������ة و�ضيميائية 

و�ضواها واجتاهات وتيارات تفرعت عن كل 

منها.اإن التفاعل م������ع هذه املدار�ض ونقدها 

ودرا�ض������ة م�ضاراتها وا�ضتخال�������ض الدرو�ض، 

بعي������داً عن النبه������ار وال�ضت������الب والتبعية 

التلقائي������ة والكتف������اء بالتما�������ض ال�ضطحي، 

م�ضاألة جوهري������ة للناقد العرب������ي. ل يكفي 

مثاًل الوقوف عند معار�ض������ة مدر�ضة النقد 

التفكيك������ي ممثل������ة بج������اك دري������دا للمنطق 

القائل مبركز ثاب������ت ميثل مدلولت �ضامية، 

وي�ض������كل اأر�ضية �ضلبة تبن������ى فوقها املعرفة 

الت������ي تنتجها متغ������ريات الع������امل اخلارجي. 

فمقولة املركز الثاب������ت هذه تعّر عن جانب 

م������ن جوان������ب عدي������دة لفل�ضف������ة احل�ضور، 

بينما الفل�ضف������ات والل�ضاني������ات التي تاأثرت 

التفكيكية بها، مثل الفل�ضفة الظواهرية التي 
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ترى القراءة تفاعاًل بني مو�ضوع الن�ض 

اإىل فل�ضفة  والوعي الف������ردي، و�ض������ولً 

أو فل�ضفة الغياب، ترف�ض  خر املختلف، ا الآ

منط������ق الثبات ذاك، وتدع������و للحّد من 

الوعي ال������ذي جعلته امليتافيزيقيا مركز 

الكون، خمتزل������ة فيه الذات وجاعلة من 

نا �ضمري احل�ضور. الأ

أة تقحم ال�ضاحة  نحن بحاجة اإىل جرا

الثقافي������ة العاملي������ة دون �ضع������ور بعقدة 

نق�ض، يف مثل موقف عبد اهلل الغذامي 

ال������ذي راأى يف احلداثة رجعية يف القيم 

وتفحاًل ن�ضقياً، ومركزية ثقافية، معلناً 

دبي اجلمايل وولدة النقد  موت النقد الأ

الثقايف، مثلما نعى ناق������دو احلداثة املوؤلف 

دب، بل ونع������وا اهلل الذي ن�ضيه  والن�������ض والأ

النا�ض عل������ى حد قول نيت�ض������ه، ونعوا العقل 

أدائياً، ونعوا التاريخ الذي  أوه قد بات ا الذي را

فر�ضت الدول عليه �ضيطرة مطلقة، وبالتايل 

نعوا كل ما كان يربط الفرد بالكلي م�ضتبقني 

اجلمال وحده �ضبي������اًل لكت�ضاف التطابقات 

ن�ض������ان والعامل، على  الت������ي توحد ما ب������ني الإ

ول من  نحو م������ا بني اآلن تورين يف اجلزء الأ

. مل يكتف الغذامي 
)2(

كتاب������ه »نقد احلداث������ة«

ع������الن موقفاً �ضلبي������اً، واإمنا جتاوز  بهذا الإ

ن�ضاق واهت������م باإحياء ما قد جرى اإهماله  الأ

أو ن�ضيان������ه من تراث اأدبي. ومل تعدم �ضاحتنا  ا

آراء �ضجاع������ة اأخ������رى قائمة عل������ى الدرا�ضة  ا

أو  الواعية، بغ�ض النظ������ر عن مدى توافقنا ا

تعار�ضنا معها. حت�ض������ن املبدع قناعة مبثل 

قول عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه: »رحم 

أه������دى اإلينا عيوبن������ا«، وقول علي  اهلل م������ن ا

بن اأبي طالب ر�ض������ي اهلل عنه: »من حا�ضب 

نف�ض������ه ربح، ومن غف������ل عنها خ�������رش، ومن 

أب�������رش، ومن اأب�رش  أم������ن، ومن اعتر ا خاف ا

فهم، وم������ن فهم علم«، وقول يحيى بن خالد 

الرمك������ي: »ما تقرب اإيل م������ن اأعطاين فوق 

أي�ض������اً ح�ضنه مبثل  حق������ي«. وللنقد ال�ضليم ا

عمال مبيزان  مام الق�ضريي: »توزن الأ قول الإ

خال�������ض، فما لي�ض فيه اإخال�ض ل يقبل.  الإ

حوال مبي������زان ال�ضدق، فما يكون  وتوزن الأ

)3(
عجاب ليقبل..« فيه الإ
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لقد تعر�������ض الوعي اجلمعي العربي اإىل 

تخريب �ضديد ت�ضافرت على اإحداثه اأمرا�ض 

ذاتية وتاأثريات خارجي������ة ينطلق بع�ضها من 

مرا�ض الذاتية  متنا. اأما الأ عداء م�ضتحكم لأ

الداخلية فم������ن اأخطرها خط������اب تزويري 

نفاقي يروج ل�ضتبداد يتوهم احتكار ال�ضواب 

واحلقيق������ة. كان طبيعي������اً اأن ينعك�������ض هذا 

التخريب �ضلباً على حركة النقد، مثلما �ضمل 

تاأثريه ال�ضلبي معظم حقول احلياة والتعامل. 

واإذا كان������ت جمتمع������ات البل������دان ال�ضناعية 

املتقدم������ة ق������د راحت تع������اين با�ضطراد من 

انعكا�ض������ات عبادة التكنولوجي������ا واملادة على 

نتاج وال�ضتهالك وال�ضلوك  �ضائر جمالت الإ

دب والنقد، فقد  والعالقات، مبا يف ذلك الأ

ا�ضتد طغيان النم������ط ال�ضتهالكي يف �ضياق 

الغزو القيمي ال�ضهيو- اأورو- اأمريكي الذي 

تتعر�ض له اأمتنا، مبا ا�ضطربت معه اأو�ضاعها 

وتاأثرت عالقاته������ا وم�ضاراتها ا�ضطراباً راح 

يتفاق������م با�ضتمرار. هنا كان من الطبيعي اأن 

أث������ر النقاد بهذه التح������ولت وما تلقاه من  يتا

مقاومة. بهذا يحتاج الناقد العربي خا�ضة، 

أو املبدع العربي عامة، اأكرث من اأي  واملفك������ر ا

وقت م�ضى اإىل روؤي������ة عربية ت�ضكل منوذجاً 

للعواطف ودلياًل  للقيم والفك������ر وم�ض������دراً 

للعمل، روؤية ل ت�ضادرها روؤى خارجية وقيم 

واف������دة،ول تقمعها �ضلط������ة ا�ضتبدادية، مبا 

يجعل العقل العربي حمكوماً بالكابو�ض بدلً 

مل واحللم.  من الروؤية والأ

حتدث كرث عن بع�������ض م�ضكالت الناقد 

العرب������ي مث������ل تع������دد املرجعي������ات وتقلبها 

يديولوجي على  وت�ضاربها، وتاأثري النتماء الأ

أو  بداعي ا موقف الناقد من ه������ذا العمل الإ

أو يق�ضي  ذاك، على نحو يطم�ض جمالً مرة ا

أو ي�ضتعاد ما  ن�ضاً، اإىل اأن يظهر ما قد طم�ض ا

قد اأق�ضي عر روؤية اأخرى.لقد باتت املظاهر 

املر�ضية التي يعاين منها النقد العربي �ضائعة 

و�ضافرة، مثل ال�ضللية املت�ضاوقة مع توجهات 

عالم، وعدم ق������درة بع�ض النقاد  و�ضائ������ل الإ

دب، وافتقارهم اإىل  على ا�ضتح�ضار تاريخ الأ

املو�ضوعية والعلمي������ة، و�ضعف اللغة لديهم. 

وه������و ح������ال بع�ض من يت������م تلميعه������م كتاباً 

دوات  دون امت������الك املوؤه������الت واملوهبة والأ

الالزم������ة. ل نتوقع من اجلميع اأن يكون مثل 

�ضك�ضبري ال������ذي كان يعتر نف�ض������ه �ضارقاً اإن 

مّر يوم مل ي������اأت فيه بجديد، لكن هناك حداً 

اأدنى ل بد من مراعات������ه واحرتامه، مبعزل 

ع������ن �ضحالة ن�رشها ت�ضيي�ض يف غري مو�ضعه 

وت�ضطيح وطغيان منط ا�ضتهالكي.

ا�ضتك������ت د. �ضه������ال العجيل������ي مثاًل من 

كادميي  ال�ضحفي������ني الذين يعترون النقد الأ

حياء الذين يعترون  ثقياًل، ومن الكت������اب الأ

أو اإهماله������م، ومن  أداة لتحنيطه������م ا النق������د ا
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اعتب������ار املتلقني اإياه �ضعب������اً اأو غري مفهوم، 

كادميي،  ونّوهت باأهمية دور مزدوج للنقد الأ

دبي كل������ه حا�رشاً من  اإذ يجع������ل التاري������خ الأ

ناحية، ويعطي و�ضف������اً وتاأوياًل ل للن�ضو�ض 

ن�ضانية التي  وع�رشه������ا فقط، بل للعل������وم الإ

جتعله������ا املعرفة اأكرث دقة وتقنية وعلمية، اإذ 

كادميي بالتمحي�ض واحلذر  يلتزم الناقد الأ

 .
)4(

كادميية مانة وحر�ضه على كرامته الأ والأ

أ�ض������ارت اإىل الكث������ري من املغام������رة والتعدد  وا

املنهج������ي وق������وة املواقف وحدته������ا يف نقد 

الكتاب، وامتالك الناقد روح البتكار والقدرة 

أث������ريه يف احلراك الثقايف  على الت�ضنيف وتا

دبي������ة، مرّك������زة على هالمية  والعالق������ات الأ

أبرز عنا�رش م�ضكالت  القيمة البديلة كاإحدى ا

الناق������د العرب������ي. فق������د قام������ت التحولت 

الفكري������ة الكرى على مو�ضوعة اإزاحة قيمة 

وفر�ض قيم������ة بديلة، م������ن كال�ضيكية تروج 

أر�ضتقراطي������ة ورومانتيكية تروج لقيم  لقيم ا

ت������روج لقيم  بورجوازي������ة وواقعية ا�ضرتاكية 

الروليتاريا. وقد افتقدت ال�ضاحة الثقافية 

العربية قيمة بديلة وا�ضحة تقف يف مواجهة 

جائحة العومل������ة وثقافة القطب الواحد التي 

�ضع������ت الوليات املتح������دة لفر�ضها بفظاظة 

و�رشا�ضة. هنا تن�ضط مقاومة الثقافات املحلية 

بداع والنقد،  مبمار�ضة خ�ضو�ضياتها عر الإ

لك������ن الناقد العربي الذي غ������ادر ال�ضعريات 

أو  الكرى اإىل ال�ضغل التقن������ي يف ال�رشديات ا

�ضلوبية بجهدهما التاأ�ضيلي يف املحكيات  الأ

العربي������ة والبالغ������ة العربية. وهن������ا ا�ضطر 

حيان لالعتناء  الناقد العربي يف كثري من الأ

ب�ضعريات �ضغرى مثل املرجعيات التاريخية 

خر.  والتنا�ض والعالقة بني الذات والآ

تبدو ال�ضكوى �ضبه عامة من ال�ضللية التي 

أبو  ماراتي علي ا اأ�رشن������ا اإليها، فالروائ������ي الإ

مارات العربية  الري�ض قد و�ضف النقد يف الإ

املتحدة باأنه »جل�ضات احتفالية وانطباعات 

 وتابع قائاًل اإن احلركة النقدية 
)5(

�ضخ�ضية«

يف ب������الده، كما يف ال�ضاح������ة العربية عموماً، 

»غ������ري مرجمة، وغ������ري مدرو�ض������ة، وحتكمها 

ح������الت مزاجية مرتبط������ة بال�ضللية«. ومثله 

ا�ضتكت فاطم������ة ال�ضويدي من »ال�ضللية التي 

أبو  . ورف�ض ا
)6(

تعيق النقد البن������اء وتطم�ضه«

الري�ض مقولة اإن الناقد مبدع فا�ضل، م�ضدداً 

ن������ه يقوم  عل������ى اأن »الناق������د مب������دع ناجح لأ

ديب، ويك�ضف  ب�ضياغ������ة جديدة ملا كتب������ه الأ

عن م�ضاحات معتم������ة يف الن�ض... وي�ضيء 

فكار التي ق������د تكون اأفلت اأو  الكث������ري من الأ

أو تدنت قيمتها من خالل مالحظاته  توارت ا

الدقيق������ة، وعملية ال�ضتق������راء وال�ضتنباط 

التي يقوم بها..«.

ن�ضتعي������د هنا ق������ول العالم������ة املو�ضوعي 

ال�ضيخ عبد اهلل العاليل������ي يف مقاب�ضتني له 



�أهي �أزمة نقد، �أم �أزمة نقاد؟

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  3062010

أي������ن من )املعجم  �ضن������ة 1954 وردتا يف جزا

الكبري( رداً على ناقدي معجمه الكبري ذاك: 

»من ينقد عليك هو كمن يوؤلف معك«، وكرر 

القول: »من ينقد عليك هو كمن يعمل معك«. 

هذا الفهم الذي يحرتم دور الناقد وين�ضف 

بداعي،  النقد باعتباره اإعادة اإنتاج للعمل الإ

ي�ض������يء بع�ض العتمة فيه، ويرز املخفي من 

مع������ان ومدل������ولت ومقا�ضد وجم������ال، اإمنا 

ي�ضرتط بال�رشورة ناقداً مفّكراً ميتلك يف اآن 

معاً اأدوات معرفية كافي������ة، وموهبة �ضقلها 

الط������الع، لكي يح�ض������ن التعامل م������ع اإبداع 

بداع وي�ضيف  خرين على نحو يعزز هذا الإ الآ

بداعان لتعزيز  اإليه، بحيث يت�ضافر هذان الإ

ن�ضاين،  البناء الفكري والثقايف املجتمعي والإ

ول�ضت�رشاف امل�ضتقبل وح�ضن التفاعل البناء 

أدبية  معه. نقف يف املقابل عند و�ضف قامة ا

أنط������ون ت�ضيخوف للنقاد بذباب  عاملية مثل ا

اخلي������ل الذين ل هّم لهم �ضوى عرقلة خطى 

املبدعني.

مّي������ز فا�ضل الربيعي قبل �ضنوات عديدة 

أ�ضماه نق������داً �ضغرياً ونق������داً كبرياً،  بني م������ا ا

م�ضلطاً �ضوءاً عل������ى جانب من جوانب اأزمة 

النقد عندنا. قال الربيعي اأن النقد ال�ضغري 

ينطل������ق »من قراءة هام�ضية، عر�ضية للن�ض، 

أة  ل متلك اأدنى قدر من روح املغامرة واجلرا

عل������ى النغما�������ض داخل������ه، وبالت������ايل تقدمي 

ك�ضوفاتها عنه، ول������ذا �ضتظل حمكومة �ضلفاً 

بنكو�ضها اإىل وراء، اأي بارتدادها اإىل حلظة 

أو ت�ضعى للحاق  ما قبل الن�ض، ف������ال ت�ضبقه ا

أو موازاته باإن�ضاء مماث������ل �ضينظر اإليها  ب������ه ا

أنها حلظة ق������راءة طائ�ضة،  با�ضتم������رار على ا

متر عل������ى الن�ض م������روراً �ضطحي������اً، عابراً 

وك�ضولًَ، وهي لهذا �ضتكون عاجزة عن اإنتاج 

مفهوماتها اخلا�ض������ة، اأي معرفتها بالن�ض. 

هذا النقد ال�ضغري غالباً ما نراه ينتج طنيناً 

و�رشاخ������اً متوا�ضاًل.. اإنه نق������د مثري للغبار 

والزوابع الفارغة، ولكنه مع هذا ميلك قدرة 

عالية وا�ضتثنائية على الزعيق.. بل اإن بع�ض 

منتج������ي هذا النقد ال�ضغ������ري ميلوؤون املكان 

والوقت باإث������ارة مو�ضوع������ات عدمية املعنى 

نظار اإىل وجودهم  وذل������ك �ضعياً وراء لفت الأ

ن النقد ال�ضغري ينطلق  دبي الهام�ضي.. ولأ الأ

من قراءة مغلوطة دائماً للن�ض، فاإنه ي�رشخ 

مبتهجاً بامتالك احلقيقة املطلقة، فين�ضب 

نف�ضه ناطقاً ر�ضمي������اً با�ضمها.. اإن احلقيقة 

حد، واإن ع�رش  املطلق������ة لي�ضت بعد مل������كاً لأ

جوبة الك������رى واحلقائق املطلقة  امتالك الأ

�ضئلة وال�ضكوك  ق������د وىّل وحّل حمله ع�رش الأ

ح�ضا�ض بالرّج������ات والزلزل القادمة من  والإ

أنه  آخ������ر.. عندما يكت�ضف هذا النقد ا ع�رش ا

يق������ف دائماً، ويف كل م������رة يوجد فيها ن�ض 

اأدبي حقيقي، اأمام قلعة ح�ضينة تقبع خلفها 
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مع������ارف مل تعلن احل������رب ول حتّبذها، فاإنه 

ي�ضتح�رش روح دون كي�ضوت الك�ضرية، نافخاً 

�رشاع  فيها من لهيب عزمه واإ�رشاره ق�ضد الإ

يف مقارعة طواحني الهواء. ولكن مرة اأخرى 

ب�ضي������ف خ�ضبي م������ن النقد والت�ضه������ري.. اأما 

النقد الكبري ال�ضائر بخطى معرفية ر�ضينة، 

�ضئلة  فاإنه ل يثري الغب������ار ول الزوابع، بل الأ

�ضئلة وحدها.اإنه يغو�ض عميقاً يف الن�ض  والأ

)7(
وقد تهياأ لهذا العمل ال�ضاق �ضلفاً..«

لق������د راأى اإدغار موران اأن اإ�ضالح الفكر 

عمى هو املهمة ال�ضتعجالية  ونقد الفكر الأ

للفكر. يعني اإ�ضالح للفكر اإبداع انطولوجيا 

)عل������م الوجود، اأي واقع املعرفة املطبق على 

ح������داث( واب�ضتومولوجي������ا )نظام  راه������ن الأ

مع������ريف( ومنهج ومنطق جديد. فتغيري العامل 

أ�ضا�ض تغيري يف اأدوات فهم العامل، وهذه  ه������و ا

أو لنقل ل توجد يف  ل توج������د يف اأي عل������م، ا

العل������وم املقّطع������ة واملف�ضول������ة ع������ن بع�ضها 

بع�ض������اً. من ثمة لن يك������ون الفكر املرّكب ل 

الفيزياء ول البيولوجيا ول الكيمياء ول علم 

داب ول الب�ضتيمولوجي������ا؛  الجتم������اع ول الآ

اإن الفك������ر املرّك������ب هو جمموع ه������ذه العلوم 

أف������ق وم�رشوع  واملباح������ث وق������د توحدت يف ا

واحد هو التعقيد. اإن������ه فكر يوؤمن باإمكانية 

جتميع وتوحيد املتع������دد، وهدفه هو تفجري 

 .
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أف������ق مركب جديد املباح������ث وملّها داخل ا

وهكذا ح�ضم م������وران يف �ضاأن فكر التب�ضيط 

عندم������ا ك�ضف عجزه عن تتب������ع وفهم الوجه 

اجلديد للعامل، دون اأن يزعم امتالكه و�ضفة 

جاه������زة متكاملة خا�ضة بفكر التعقيد الذي 

أن������ه ما من �ضخ�ض واح������د ي�ضتطيع اأن  ألّح ا ا

ي�ضوغ������ه، فهو ح�ضيلة نت������اج تطور وتفاعل 

ثق������ايف وتاريخي وح�ض������اري، ي�ضتخرج على 

امل�ضتوى الب�ضتمولوجي والعلمي من جمموع 

والتاأمالت  والكت�ضافات  والت�ضورات  الروؤى 

اجلديدة املتطابق������ة وامللتقية فيم������ا بينها.

ق�ضى  التعقيد، كما يرى موران، هو الكم الأ

للتفاع������الت والتداخ������الت والرتدادات بني 

ع������دد كبري من الوحدات، وه������و احلوار بني 

ال�ضتق������رار والختالل والتنظيم، وهو قراءة 

يف تكامل و�رشاع اليقني والاليقني، الواحد 

واملتع������دد، اجل������زء والكل، الثاب������ت واملختل، 

امل�ضتق������ر واملتحرك، احلتم������ي وال�ضدفوي، 

املع������روف واملمك������ن. والفك������رة الرئي�ض������ة ل 

تكمن يف القول اإن جوهر العامل معقد ولي�ض 

ب�ضيطاً، واإمنا يف القول اإن هذا اجلوهر غري 

قابل للتمثيل.  

اأما مينى العيد فراأت نقدنا يعاين م�ضكلة 

مزدوجة، فهو يعمل على ن�ضو�ض ت�ضكلت يف 

اإط������ار العالقة بثقافة الغ������رب.. وهو اأي�ضاً 

معن������ي باإعادة �ضياغة مفاهيم النقد الغربي 

خ������ارج جماله������ا الثقايف ال������ذي اأنتجت فيه. 
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واإذا كانت هذه روؤية م�رشقية لناقدة لبنانية 

ب������ارزة فقد �ض������دد جنيب الع������ويف يف �ضياق 

ر�ضده ل�ض������ريورة النقد العرب������ي يف املغرب 

العربي عل������ى اأن النقد الراهن هناك، الذي 

ن������درك متيزه بحراك ن�ض������ط وتوا�ضل �رشيع 

وروبي������ة، يحتاج اإىل نقد  م������ع حركة النقد الأ

النقد، ليو�ضع منج������زه على حمك املراجعة 

والتمحي�ض.. ومن ثم فنقد الن�ضو�ض ونقد 

النق������د معاً كفيالن ب�ضبط امل�ض������ار والتنبيه 

 )9(
على مكامن الزلل والعثار..

أك������رث رّواد النق������د العرب  لق������د ح������اول ا

املعا�رشين اخت������زال مراح������ل التطور الذي 

أوروب������ة بتبني  م������رت ب������ه م�ضرية النق������د يف ا

أو تلك، بينم������ا اأخذ التطور  ه������ذه املدر�ض������ة ا

مريك������ي اإىل حد  وروب������ي - والأ النق������دي الأ

م������ا – م�ضاراً بنائياً تراكمي������اً وجماعياً، فاإن 

م�ضار النقد العربي قد جاء �ضتات حماولت 

وجهود فردي������ة ا�ضتن�ضابية غالباً، وارجتالية 

حيان، عاك�ضاً الفردية املتجذرة  يف بع�ض الأ

وال�ضطحي������ة الرائج������ة يف راهنن������ا العربي. 

ويف ه������ذا ال�ض������دد راأى ناقد عربي معروف 

أنه ل توجد ممار�ضة  هو في�ض������ل دّراج مثاًل ا

نقدي������ة معرفي������ة عربية حم������ددة ميكنها اأن 

دبي، وبينما يوجد نقاد  تاأخذ �ضفة النقد الأ

أدبيون ع������رب، ل يوجد نقد اأدبي عربي. ل  ا

يبخ�������ض هذا الراأي من قيم������ة اإ�ضهامات ثّرة 

ملئ������ات النقاد الع������رب املعا�رشي������ن البارزين 

أ�ضمائهم، ناهيك  الذين تط������ول قائمة تعداد ا

عن ذكر نبذة عن اإجناز كل منهم. من هوؤلء 

أني�ض فريحة وحممد  مثاًل روحي اخلالدي وا

العرو�ضي املطوي وحن������ا الفاخوري و�ضوقي 

�ضي������ف واإدوارد �ضعيد وغايل �ضكري وحممد 

برادة ومط������اع �ضفدي و�ضالح الدين املنجد 

أني�ض املقد�ضي وجناتي  أبو احل�ضن الندوي وا وا

�ضدقي و�ضالح الدي������ن الزعبالوي وفخري 

�ضال������ح وعلي ح������رب وج������را اإبراهيم جرا 

وعي�ضى بالطة وها�ضم ياغي وعبد الرحمن 

�ضد وعي�ضى الناعوري  ياغي ونا�رش الدين الأ

وغال������ب هل�ضا واأحمد الزعبي وحممد �ضيف 

يراين وتوفيق �ضايغ وحممد مندور  الدين الإ

أم������ني العامل ولوي�������ض عو�ض وعبد  وحممود ا

القادر القط و�ضك������ري عياد وجابر ع�ضفور 

وعب������د اهلل الغدامي وعز الدي������ن املنا�رشة 

وخالد الكركي وبوعلي يا�ضني ورجاء النقا�ض 

ومن������ى العيد و�ضكري في�ض������ل وعبد الرزاق 

عي������د وفي�ض������ل دّراج ومازن املب������ارك وبنت 

ال�ضاط������ئ و�ضم������ر روحي الفي�ض������ل وفهمية 

�رشف الدين وعبد اهلل العروي وحممد بني�ض 

أبو يعرب املرزوق������ي وعبد ال�ضالم امل�ضدي  وا

وح�ض������ام اخلطيب واإح�ض������ان عبا�ض وحممد 

يو�ضف جنم و�ضهري القلماوي ووجيه فانو�ض 

وعبد املجيد زراقط وحممد دكروب وعزت 
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قرين وعبد ال�ضالم ب������ن عبد العايل وحممد 

عاب������د اجلابري و�ضي������د قطب وحممد قطب 

أبو ديب  و�ضلمى اخل�رشاء اجليو�ضي وكمال ا

وحميي الدين �ضبحي وعبد الوهاب امل�ضريي 

وفا�ض������ل الربيع������ي وخالد عل������ي م�ضطفى 

�ضرت وخليل  ونذير العظمة وعب������د الكرمي الأ

املو�ض������ى وب�ضري تاوريري������ت واإ�ضماعيل نوري 

الربيعي ور�ضول حممد ر�ضول، و�ضواهم كثري. 

لك������ن افتقار النقد العرب������ي املعا�رش عموماً 

أو بن������ى موؤ�ض�ضية فاعلة  اإىل تقالي������د را�ضخة ا

قد �ضم������ح بازدي������اد حالت نقدي������ة طفيلية 

أو الت�ضلل  ا�ضت�ضهلت اقتحام ال�ضاحة النقدية ا

اإليها، وخا�ض������ة عر دفق مواد فّجة مرجتلة 

عالمية غري املتخ�ض�ضة،  تتطلبها الو�ضائل الإ

بينما ل ميتلك اأ�ضحاب تلك احلالت احلد 

دوات املوؤهلة ملمار�ضة النقد،  دنى م������ن الأ الأ

دبية  �ضواء الطالع عل������ى مدار�ض الع�رش الأ

والفل�ضفية، ومدار�ض النقد القدمي واحلديث 

على وج������ه اخل�ضو�ض للتعرف اإىل مناهجه، 

والتمكن من مقايي�ضه ومعايريه، قبل الت�ضدي 

ملمار�ضة املحاكمة النقدية والتقومي. فالنقد 

ل ميك������ن اأن يبت�رش بتعليقات �ضطحية وجمل 

منطية واأحكام مقولب������ة جاهزة ومعاجلات 

أو اإدانات مزاجية.  جزئية �رشيعة وجمامالت ا

بل ومل تعد وظيفة النقد مقت�رشة على حتليل 

الن�ض وتف�ضريه وت�ضليط ال�ضوء على مواطن 

أو ال�ضعف وم������ا يقابلها من مواطن  اخلل������ل ا

ب������داع والبت������كار والقوة في������ه. لقد بات  الإ

الناقد اليوم هو من ي�ضتنطق الن�ض ويحاوره 

ويغو�ض يف اأعماقه ليكت�ضف كوامنه وخفاياه، 

أن�ضاقه  وليك�ض������ف نظامه اللغ������وي ودللته وا

أ�ضلوبه  اجلمالية ،اإ�ضافة اإىل درا�ضة وتقومي ا

وموقعه يف �ضياق ما �ضبق من اإنتاج �ضاحبه، 

أو يتعار�ض معه من نتاج اآخرين  وم������ا يتماثل ا

يف احلقل نف�ضه. فلي�ض بو�ضع قارئ – ناهيك 

عن ناقد – اأن يتبني دللت ن�ض وم�ضمونه 

م������ا مل يع������رف مكنونات������ه ونظ������ام العالقات 

�ضيل ميزتان  دبي الأ فيه. ذلك اأن للبن������اء الأ

رئي�ضت������ان: الوحدة البنيوية ب������ني ماذا نرى 

وكيف نرى من ناحية، ون�ضوء نظام عالقات 

ع�ضوي بني عنا�رش البناء من ناحية اأخرى. 

اإن الناقد املوؤهل هو الناقد املفكر املو�ضوعي، 

يف زمن يت�ضاعف فيه الدفق املعريف بت�ضارع 

هائل لي�ض������كل طوفاناً حقيقي������اً من معارف 

ومعلوم������ات وم�ضتجدات تف������رز تخ�ض�ضات 

متوال������دة موغل������ة يف الدق������ة، حي������ث مل يعد 

حاطة بتخ�ض�ضه  الدار�ض قادراً حتى على الإ

العلمي العري�������ض، ناهيك عن جديد العلوم 

خ������رى، بينما ل ميلك  واملعارف الرئي�ضة الأ

الناقد الرك������ون اإىل اكتفاء بقوقعة تخ�ض�ض 

�ضيق ول حت������ى وا�ضع، واإمنا هو ملزم بدوام 

الط������الع والتعل������م. واإذا كان الزمن ينطلق 
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بت�ضارع هائل مفرزاً كل يوم جديداً، فاإن من 

اأول م�ضتلزم������ات نهو�ضنا تبني ثقافة اجلودة 

وتعميمها. ولي�ض اأجدر من املبدعني والنقاد 

بتبني هذه املهمة وتقدمي القدوة ال�ضاحلة. 

ه������ذه ثقاف������ة ل غن������ى عنها مل������ن ي�ضعى اإىل 

غراق يف  اللتحاق مب�ض������رية احل�ضارة، ل الإ

غيبوبة على هام�ضه������ا. هي ثقافة مرتكزها 

هداف وجمع املعلومات وحتليلها  حتديد الأ

لتحويله������ا اإىل معارف، واملراجع������ة الدائمة 

خطاء  جن������از يف عملية متجددة ملن������ع الأ لالإ

اأ�ضاًل وت�ضويبها اإن وقعت. 

راأت �ضهال العجيل������ي اأن هالمية القيمة 

البديل������ة �ضبب رئي�������ض يف ا�ضطراب ح�ضور 

النم������وذج اجلمايل للمرحل������ة. ففي املرحلة 

الكال�ضيكية �ضاد منوذج اجلميل، والبطويل، 

ويف مرحلة الرومانتيكية �ضاد منوذج املعذب 

واملوؤث������ر، ويف مرحلة الواقعي������ة ال�ضرتاكية 

�ض������اد منوذج الدرامي، يف ح������ني يغيب اليوم 

النموذج الذي يفر�������ض ذاته بقوة يف كل من 

بداع والنقد.. بينما راأت د.ماجدة حمود  الإ

أنه  أه������م مي������زات العقل النق������دي ا اأن »م������ن ا

متج������اوز، ل يذعن ملا هو قائم، بل ينتقد ما 

أف������كار وممار�ضات وعالقات،  هو �ضائد من ا

�ضول، ويف امل�ضالح  فيبحث يف اجل������ذور والأ

الكامنة وراءها واملعارف املرتبطة بها، وهذا 
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هو اجلانب التفكيكي يف العقل النقدي«

فالعقل النق������دي هو عقل تقدم������ي بامتياز 

ف�ضل.  يتوثب دائماً نحو الأ

لكن تعام������ل النقد العرب������ي الراهن مع 

معطيات الثقافة النقدية احلداثية -ومع تلك 

امل�ضّماة ما بعد حداثي������ة اأي�ضاً- ي�ضي غالباً 

بالرتباك والتباي������ن يف ا�ضتيعاب التحولت 

النقدي������ة العاملي������ة اأحيان������اً، والتعاج������ز اإزاء 

هيمن������ة �ضلطوية بليدة وتقاليد بالية ل تزال 

ت�رش على فر�ض ثقاف������ة المتثال والر�ضوخ 

الكلي على �ضائر القطاعات املجتمعية. هنا 

تناق�������ض �ضارخ مع جوه������ر الثقافة النقدية 

أنها »منط  احلداثي������ة التي تقدم نف�ضها على ا

متغري، نقي�ض لثقاف������ة المتثال، نقي�ض يف 

ال�ض������كل وامل�ضمون والوظيفة. تر�ضد احلياة 

يف حركيته������ا، وهي يف بحثه������ا عن اجلديد 

تخلق جديد الثقاف������ة وجديد املجتمع. هي 

بال�رشورة ذاكرة امل�ضتقبل، تطمح اإىل حترير 

ن�ض������ان املتحرر هو  ن�ض������ان. فالإ الثقافة والإ

ن�ضان القادر على القول والفعل  غايتها، والإ

بداع واحلركة ه������و هدفها. وهي بذلك  والإ

نتهاء  أ من الثقافة، لتنتهي اإىل ما يجب الإ تبدا

.
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اإليه: اللحظة ال�ضيا�ضية..«

أبرز ما التب�������ض على كثري من   لع������ل من ا

دبي والفني، بل  املت�ضدين العرب للنق������د الأ

ولكل �ضنوف النقد عموماً، هو توهم الهجاء 

نق������داً واملديح نقداً بن������اء، ناهيك عن �ضيف 
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و�ضم الراأي املخالف بالنقد الهّدام، وخا�ضة 

م������ر بالو�ض������ع ال�ضيا�ضي  عندم������ا يتعل������ق الأ

أو بعيد. حّبذا لو تذكر  واإفرازاته من قريب ا

املتعاط������ون بالنق������د دومنا امت������الك اأدواته 

كيف اعتر ابن ر�ضي������ق املدح ذبحاً يف كتابه 

)العمدة(. والهجاء مثل املدح، ذبح، فكالهما 

يظه������ر املمدوح واملهجو عل������ى غري حقيقته. 

»اإن املدح والهجاء ل يتعلقان مبو�ضوع النقد 

نهما ي�ضدران عن  ول بلعبة الناقد. ملاذا؟ لأ

أو الهاجي  حيلة امل�ضلحة، عن حماولة املادح ا

حتوي������ل مو�ضوعهما اإىل م������ورد رزق اأو مدح 

ذاتي )فخر(، بينم������ا ي�ضدر النقد عن حيلة 

العقل املرتفع عن امل�ضلحة. لي�ض هناك نقد 

بناء ول نقد هّدام. ول ينتمي املدح والهجاء 

بانة عّما يتميز  اإىل النقد. فهذا مو�ضوعه الإ

به �ضيء من �ضيء، كائن من كائن، اإن�ضان من 

اإن�ضان اإلخ. ولول البني – اأي الختالف – ملا 

ربط العقل بني �ضيء و�ضيء، ول بنّي ما بينهما 

من اختالف ومتاي������ز. واإظهار البينّية معناه 

حتليل ال�ضيء، تفكيكه.. وهدفه ا�ضتخال�ض 

الوا�ض������ح من الغام�������ض، تخريج املعقول من 

الالمعق������ول – اإذا �ضلّمن������ا ب������اأن العق������ل هو 

الو�ض������وح واأن الالعقل هو الغمو�ض. النقد، 

اإذاً، م�رشوع عقالين.. النقد بطبيعته �ضجال، 

. والنقد 
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جدال، حوار مع������ريف، تعارف..«

بهذا يحفر ال�ضخر باأظافره يف ثقافة �ضعبية 

متوارث������ة حتكمها عقلية »ما قال )ل( اإل يف 

ت�ضهده« و»دارهم ما دمت يف دارهم« »والعلم 

يف ال�ضغر كالنق�ض على احلجر«! 

أو يقبله  باملنا�ضب������ة: اأي نقد ي�ضتطيع������ه ا

عق������ل مت ت�ضبيهه باحلج������ر؟! املحزن هنا اأن 

تراكمات ع�ضور النحطاط ل تزال تاأثرياتها 

تط������ّوق حياتنا طام�ضة ما �ضبق من اإ�رشاقات 

مدي )املوازنة(  نقدية عربية مثل كت������اب الآ

ال������ذي كّر�ض مذهب عمود ال�ضعر العربي يف 

القرن الرابع الهج������ري )�ضنة 370ه�(، وكان 

أب������رز ممثليه يف مواجهة اأبي مّتام  البحرتي ا

ممثاًل ملذه������ب البديع، ومقدم������ة املرزوقي 

النقدي������ة الهامة �ضنة 421 ه������� ل�رشح ديوان 

حما�ضة اأبي متام، وكتب النقد التي اأجنزها 

�ضمعي وقدامة ب������ن جعفر وابن  آن������ذاك الأ ا

طباطبا واجلرجاين و�ضواهم.

النق������د والناقد �������رشورة للمجتمع، �ضواء 

أو ناقداً  أو ناق������داً فني������اً ا أدبي������اً ا كان ناق������داً ا

اجتماعي������اً، اأو مواطناً عادي������اً ميار�ض حقه 

أو  الطبيع������ي امل�������رشوع يف التعبري وال������راأي ا

أو �ضيا�ضة  �ض������ارة اإىل خلل اأو معار�ضة نهج ا الإ

أو انتقاد، ذلك اأن النقد  اأو موقف م������ا بنقد ا

حق فك������ري، وواجب اجتماع������ي ووطني يف 

الوق������ت نف�ضه. بل هو �������رشط جوهري لكي 

أدباً، والفن  دب ا تكون ال�ضيا�ض������ة �ضيا�ضة، والأ

فناً. والنقد �ضيء خمتلف متاماً عن العدمية 
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ال�ضيا�ضية، فهو ين�ضج الوعي وي�ضقله، بينما 

ل تنت������ج العدمية �ض������وى موالي������د �ضطحية، 

فارغًة، �ضلبي������ة، ول�ضاناً �ضوقياً مبتذلً يهبط 

بالنقد اإىل م�ضتوى ال�ضتائم والتجريح، فيهدم 

حيث املفرت�������ض بالنقد اأن يبني. وكم اأ�ضاب 

عب������د اهلل الع������روي اإذ ق������ال: »ل يوجد فكر 

حديث وبجانبه نقد، بل الفكر احلديث كله 

 .
)13(

نقد..«

لعل جانب������اً من حّل ملا يراه نفر كبري منا 

أو كليهما كامن براأى  أو اأزمة ناقد ا اأزمة نقد ا

د.فهمي جدعان يف النتقال من نقد العقل 

اإىل نق������د الفعل. فقد كرر الت�ضاوؤل: »ما هي 

م�ضادات العقلية التي اأف�ضت وما زالت اإىل 

مور؟ اإنه������ا عند جمهرة 
الب������وار وعظائم الأ

املنظري������ن: اإم������ا اخلرافة الت������ي ت�ضخر من 

التفكري العلمي، واإم������ا املنطق ال�ضكلي الذي 

يحاك������م وفقاً لقيا�ض الغائ������ب على ال�ضاهد، 

واإم������ا العتقاد الديني ال������ذي ي�ضد احلا�رش 

ر�ضي ل�ضالح  اإىل املا�ضي ويختزل الوجود الأ

أو �ضماوي، اأي اإن كل �ضيء  وجود ميتافيزيقي ا

آليات������ه، واإىل العتقاد  مرجع������ه اإىل العقل وا

واأوهامه.. واحلقيق������ة اأن عبادتنا للعقالنية 

املو�ضوعي������ة ومن بعد للعقالني������ة الذرائعية 

أو التقني������ة هي التي تف�رش بقدر كبري حا�ضم  ا

عجزنا القدمي املتجدد عن فهم حالة الف�ضام 

املانوية يف النظر والعمل التي تثقل كاهل هذا 

ن�ض������ان.. العربي وهي التي تقول لنا )ملاذا  الإ

نق������ول ما ل نفعل ومل������اذا ل نفعل ما نقول(. 

خرية من القرن  ق������ال جدعان اإن العق������ود الأ

الع�رشين ق������د حملت اإلينا حال������ة من كثافة 

الفعل املعطوبة التي تلقي بظالل ال�ضك على 

جملة الت�ضخ�ضات العملية لوجودنا الزمني. 

وقد بلغت العقالني������ة والعقالنية الذرائعية 

املدججة باأ�ضلح������ة التقنية درجة عالية جداً 

يف تي�ض������ري �ضبل النجاح لقيم الفعل املعطوبة 

واأ�ضحابها. وما زال هناك من يتوهم اخللل 

كامناً يف العقل، بينما كل �ضيء ي�ضري باأ�ضابع 

تية للمفكر  التهام اإىل الفع������ل، فالر�ضالة الآ

العربي ينبغي اأن تتوجه اإىل حتليل هذا الفعل 

�ض�ض واجلذور  ونق������ده. اأي الذه������اب اإىل الأ

�ض������ول العميقة التي حتكم اجتاه اأفعالنا  والأ

اخللقي������ة والجتماعي������ة وال�ضيا�ضية، وتعرية 

فعال - وخا�ضة املعطوبة منها، وهي  هذه الأ

ت�ضتع�ضي على العد واحل�رش - من الغالئل 

املزيفة الت������ي تتلب�ضها، من اأجل الو�ضول اإىل 

�ضلي������ة النقية للفع������ل واإعادة بناء  البنية الأ

ال�ضلوك وتق������ومي ال�ضخ�ضية بالتاأ�ضي�ض على 

هذه البنى املحررة.. فالعقل ال�ضديد �ضيظل 

وىل يف املعرف������ة  أداتن������ا الأ ظه������رياً للفع������ل وا

أنف�ضنا  والعل������م – لكن الهدف ه������و اأن نقي ا

خالق������ي والوجودي الذي  خطر النتحار الأ

ميكن اأن يجر اإليه تفردنا الكهنوتي بالعقل، 
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نرثوبولوجية  أ�������ض الق������وى الإ واحتقارن������ا لبا

ن�ضان العربي وحلقوقها التي  خ������رى يف الإ الأ

)14(
أو �ضك. ل ينبغي اأن يطالها حيف ا

ولئن كان من العيوب الرتبوية وال�ضلوكية 

الك������رى يف جمتمعاتنا انت�ض������ار وهم احتكار 

ال�ضواب والمتالك الفط������ري لليقني، مما 

يتناق�ض مع الروح النقدية التي ت�ضكل �رشطاً 

رئي�ضاً للتطور والت�ضويب والتقدم، فاإننا ن�ضري 

هنا جمدداً اإىل كتاب ه������ام عنوانه )اليقني( 

مريكي  ع�ضاب والفيل�ض������وف الأ لطبي������ب الأ

روبرت بريتون �ضدر يف �ضباط 2008 مت�ضمناً 

اأطروحة فل�ضفية جدي������دة حول علم اليقني 

اعتره������ا كثريون ثورة معرفية يف ا�ضتك�ضاف 

ن�ضان بالثب������ات اإزاء اأفكار  حقيق������ة �ضعور الإ

اآمن بها ومعتق������دات اعتنقها. انطلق بريتون 

يف اإ�ضافته اجلدي������دة اإىل نظرياته ال�ضابقة 

ع������ن دور التحليل وال�ضتدلل وال�ضتنتاج يف 

تبني قناعة ما من ت�ضكيك يكرر طرحه: هل 

اأنت واثق م������ن اأن كل ما توقن به هو احلق؟ 

هل انتفى كل �ضك ب�ض������اأن ق�ضية ما، بحيث 

ل ي�ض������وب علمك تخيل احتم������ال نقي�ض اأو 

خمتلف؟ ثم قرر بريتون اأن ال�ضتنتاج ل يتفق 

داء الع�ضبي  مع الفهم العلمي احلدي������ث لالأ

للعق������ل، خالفا ملا ا�ضتقر م������ن مفاهيم حول 

بن������ى تتعلق بالعق������ل اليقين������ي. يوؤكد بريتون 

بالراه������ني اأن ال�ض������ك واليق������ني واحلالت 

املماثلة اأحا�ضي�ض ل عالقة لها بخيار الوعي 

والتفكري، وبالتايل فاليقني التام لي�ض منتجاً 

فكري������اً للعقل، واإمنا منت������ج �ضعوري نابع من 

املعارف املكت�ضبة والتجارب ال�ضابقة، اأي اإنه 

منتج قابل للتحول والتبدل، فالعالقة وثيقة 

ن�ض������ان من علوم ومعارف  بني ما يكت�ضبه الإ

م�ضتوحاة من خ������رات وجتارب تراكمية من 

ناحي������ة، وما يوقن به م������ن ناحية اأخرى. اإن 

املرء ميكن اأن ي�ضتخ������دم املنطق لال�ضتدلل 

على اأن ما يوؤمن ب������ه هو احلق، لكن اليقني 

بح������د ذاته اأمر بعيد عن خي������ار الوعي، اإنه 

جمموعة اأحا�ضي�������ض وم�ضاعر معرفية، �ضاأنه 

�ضاأن الغ�ضب واخل������وف. وبالتايل فاإن مهمة 

العق������ل تنح�������رش يف تف�ض������ري امل�ضاهدة وفق 

القناع������ات املوجودة م�ضبق������ا داخل ال�ضعور، 

قرار بنتيجة بحث ال�ضعور عن احلقيقة.  والإ

وهكذا ت�ضبح �������رشورة ملحة اأن يتبع العقل 

خط������اء مل�ضلح������ة  زال������ة الأ منه������ج النق������د لإ

احلقيقة. فاحلقيقة حتت������اج اإىل اإثبات لكي 

ترقى اإىل مرحلة القتن������اع، اأما اليقني فقد 

تخطى مرحلة البحث والتثبت وبات ليحتاج 

اإىل برهان على �ضحة حقيقته.   

ل نرتدد اأخ������رياً يف اعتبار الناقد مبثابة 

راء  القا�ضي املتجرد من النوازع الذاتية والآ

وتاأثريات  ال�ضخ�ضي������ة  والعواطف  امل�ضبق������ة 

الراأي العام، تاركاً احليدة والنزاهة والتجرد 
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و�ضالم������ة ال�ضم������ري حتكم بعد ط������ول متعن 

وحتلي������ل وتقلي������ب ونف������اذ اإىل بواطن العمل 

بداعي، مت�ضلح������اً مبعرفة وا�ضعة وموهبة  الإ

حاذق������ة. ولئن بهرتنا عبقري������ة نبينا حممداً 

)�ضل������ى اهلل علي������ه و�ضل������م( اإذ اختزل الدين 

أو قول������ه »الدين  بقول������ه »الدي������ن املعاملة«، ا

الن�ضيحة«، فالناقد نا�ضح نزيه اأولً للمبدع 

واملتلقني.
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لل������كالم يف اأخالق املبدع �سوؤون و�سج������ون وم�ساحات وا�سعة من التوقعات 

والرتقبات، ولذلك ال عجب اأن جند كثرياً من النا�س من يت�رسعون اإىل اإطالق 

َو تعليقات مت�سُّ اأَخالق املبدعني، من قبيل:
أ أَو ت�ساوؤالت ا عبارات ا

ٍر.. أَو مفكِّ أَديٍب ا أَو ا أَن ي�سدَر مثُل هذا عن �ساعٍر ا عيٌب ا

أَن يكون  أَو )املبدع( ا ديب ا أَن يكون )املبدُع( خلوقاً، ومن �سمات االأَ و: يجب ا

خالقيَّة احلميدة.. وغري ذلك من عباراٍت تفرت�ُس  َ
فات االأ كذا وكذا.. من ال�سِّ

باحث واأ�ضتاذ الفل�ضفة يف اجلامعات ال�ضورية.

العمل الفني: الفنان  جورج ع�ضي.

❁❁

ò

ولية خالق وامل�س�ؤ َ الأ املبدع َبينْ

د. عزت �ل�سيد �أحمد

❁
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بالف�ضائل  كون املبدع������ني متخلِّقني دائم������اً 

ا  ������ة، بل ربمَّ لوكيمَّ ������ة واللباق������ات ال�ضُّ خالقيمَّ
الأَ

ن لدى النمَّا�ِس انطباٌع خمالٌف عن �ضلوكات  تكومَّ

املبدعني م������ن حيث امتيازهم بنماذج �ضكليمَّة 

ا نائيًة  ������ة معيمَّنة، غالباً ما تك������ون؛ اإممَّ و�ضلوكيمَّ

أَو مغرقًة يف جت������اوز العادات  أل������وف ا عن املا

ائدة يف جمتمعاتهم.  عراف ال�ضمَّ
والتمَّقاليد والأَ

ولذلك دعونا نت�ضاءل:

َخالٌق معيمَّنٌة ميتازون بها 
هل للمبدعني اأ

ن �ضواهم؟؟ عممَّ

وه������ل يجب اأن يت�ضم������وا باأخالق حمددة 

دون �ضواها؟

أَثارت  َنمَّ قلمًَّة قليل������ًة من الباحثني ا
أ احلقُّ ا

أَبحاثه������ا عر�ضاً دون  مثل ه������ذه امل�ضاألة يف ا

لة بحدِّ 
نمَّ امل�ضاأ َ

اإفراد بحٍث خا�سٍّ لذل������ك، لأ

ذاته������ا ح�ضبما ي������رى الكث������رون َعَر�ضيمٌَّة ل 

������ة: انطالقاً من القاع������دة القدمية  جوهريمَّ

ن  فعال مممَّ َ
ق������وال دون الأ خذ بالأَ القائلة بالأَ

مل يتوافق فك������ره مع فعله، فبهذه العبارة ُحلمَّ 

ن�ضف امل�ضكلة، وهو النِّ�ضُف املتعلُِّق بجمهور 

َنمَّ اإ�ضغ������اء املتلقي ملو�ضيقى 
أ املتلقِّني، ذل������ك ا

ق������ه  بتهوف������ن - L.V. Beethoven، وتذوُّ
�ضحرها، وذوبان مه������ج النُّفو�س بروائعها لن 

خالق مع  أثمَّر البتمَّة بتعامل������ه النمَّا�زش عن الأَ يتا

ملاينِّ  مر مع املو�ضيقيِّ الأَ
النمَّا�رشين. وكذلك الأَ

ى ح�ضداً  �ضال������ري � Salieri الذي كان يتلظمَّ

وحقداً على موت�ض������ارت � Mozart، ويكيُد 

أَلوان الكي������د. ول تتاأثَّر  له ما ا�ضتط������اع من ا

�ض������ام الفرن�ضيِّ دومنا  الرَّ معاي�ضتنا للوحات 

�ضامني.  أَقرانه الرَّ ته مع ا ب�ضالطة ل�ضانه وحدَّ

أَلفاظ ب�ضار بن برد  ول متنعنا ب������ذاءةُ بع�ض ا

والبحرتي وجرير وديك اجلنِّ احلم�ضي عن 

احرة  ائعة واللفتات ال�ضَّ �رشاقات الرَّ تذوُّق الإ

أَ�ضعارهم. يف ا

ها ل 
َّ
ن� ولك������نَّ امل�ضكل������ة ل تكمن هن������ا، لأَ

ا  ًة. واإمنَّ ن كثرياً، واإن كان������ت مهمَّ تعنين������ا الآ

الذي يعنين������ا: كيف يج������ب اأن تكون اأخالق 

املبدع وملاذا؟

نَّ هناك تنوعاً ل حدود له يف 
أ ل �ضكَّ يف ا

اأخالق املبدعني ما بنَْيَ اأق�ضى طريف ال�ضلب 

يجاب، وهذا اأمر طبيعي ل يجوز نكرانه  والإ

ول العرتا�ض علي������ه، ولذلك �ضنجد امل�ضف 

وال�ضخي������ف والطري������ف وال�ضام������ي والنبيل 

نيق وغري ذل������ك الكثري الكثري. والرقي������ق والأ

ولكن ما الذي يبقى ويخلد؟

�ضيخلد اجلميع بالتاأكيد، ولكن كلٌّ يخلد 

مب������ا كان، ويظل النبيل العظي������م يذكر بنبله 

وعظمت������ه، ويظل ال�ضخيف يذك������ر ب�ضخفه. 

َنَّ 
أ أَن نذكَر ا أننا ل ن�ضتطيُع اإلَّ ا ومن ذلك مثاًل ا

أُحرَق حيًّا ولًء ملبادئه  ِبرون������و � G.Bruno ا

أَفكاره، ودفاع������ه عنها. مقتفياً بذلك �ضرية  وا

�ضقراط � Socrates؛ �ضهيد الفل�ضفة الذي 
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، ولكنَّ  مِّ عاً لل�ضُّ عدام جترُّ ُحكم عليه ظلماً بالإ

آمن������وا به مل يقتنعوا  َحبُّوه وا
أ تالمي������ذه الذين ا

روا و�ضائل  بذلك فهيَّوؤوا له �ضبل الفرار، ووفَّ

عي�ض������ه يف ت�ضاليا، وكان الِف������رار م�ضتطاعاً، 

وكان العرف يعذُر الفارَّ يف مثل هذه احلال، 

أَن يه������رب، ورف�ض اخلروج على  أَبى ا ولكنَّه ا

ولة؛  قوانني ب������الده، فالقوان������ني �ضي������اج الدَّ

يِّ حقٍّ ي�ضتهنُي هو 
ثنيُّون فب������اأ َ

فلئن ظلمه الأ

بالقوان������ني ويظلمها؟؟ ثمَّ كيف يهرب وهو مل 

أَثينا قطُّ اإلَّ للحرب دونها، وقبل ذلك  يغادر ا

كلِّه فاإنَّ هروبه يعني تخلِّيه عن مبادئه وهو 

.
)1(

مل يتخلَّ عنها

ا كان������ت � Kant فقد ِحيكْت ق�ض�ٌض  مَّ
أ ا

ته يف  �ضاطري عن اأَخالقيَّات������ه ودقَّ ت�ضب������ه الأَ

مواعيده حتَّى قالوا: اإنَّ النَّا�ض كانت ت�ضبط 

�ضاعاتها على بََراِمِج كانت � Kant ومواعيده. 

 O.Hamelin � أُوكتاف هامالن وبعدهما ا

نَّه � وهو  الذي ذهب لالنتجاع فمات غرقاً لأَ

باح������ة � راأى �ضخ�ضني يغرقان  ل يجي������د ال�ضِّ

أَن يحاول اإنقاذهما، فمات  فلم ي�ضتط������ع اإلَّ ا

معهما.

اث العربي  ونذكر من روائع ق�ض�ض الرتُّ

ما نقله ابن ِخلِّكان عن اجله�ضياري يف كتابه 

َنَّ عبد احلميد الكاتب قد 
أ أَخبار الوزراء من ا ا

مويَّة ومطاردة  ولة الأَ ُطلب عند انقرا�ض الدَّ

أَن�ضارهم بالقتل  موي������ني وا بني العبَّا�������ض لالأَ

والتَّ�رشيد، وكان عب������د احلميد �ضديقاً لبن 

لُب وهما يف بيت عبد  ع، ففاجاأهما الطَّ املقفَّ

احلميد، فقال الذين دخلوا عليهما:

َيُّ�كما عبد احلميد؟
أ � ا

أَنا. فقال كلُّ واحٍد منهما: ا

أَن ينال �ضاحبه مكروه. وخاف  خوفاً من ا

ع  أَن ي�رشعوا اإىل اب������ن املقفَّ عب������د احلمي������د ا

فقال:

لوا  قوا بنا، فاإنَّ لكلٍّ منَّا عالمات، فوكِّ � ترفَّ

خرون ويذكروا تلك  بنا بع�ضك������م ومي�ضي الآ

أَر�ضلكم. العالمات ملن ا

أَخ������ذوا عبد احلميد اإىل حيث  ففعلوا، وا

لقي حتفه.

مث������ل هذا املثال لي�ض فري������داً من جن�ضه 

َ املبدعني، ولكن������ه لي�ض ظاهرة  ْ
ونوعه بَ������ني

مت�ضل������ة ول منت�رشة، وهن������اك نظائر لها يف 

أ مع اختالف املادة، ولكن هذه النماذج  املبدا

وال�ضور كلها تقريباً تندرج يف اإطار الأخالق 

أم������ر طويل له  ������ة، واحلدي������ث يف ذلك ا العامَّ

أبعاد كثرية ت�ضتحق وقفة م�ضتقلة. تفا�ضيل وا

م������ا يعنينا هن������ا اأكرث اأن نتن������اول اأخالق 

نه وج������ه من اأكرث  املبدعني م������ع املبدعني لأ

وجوه املبدع اأهمية وخطورة، و�ضنختار لذلك 

نها ه������ي املمار�ضة  ب�ض������ع من������اذج اإيجابية لأ

املطلوبة من املبدع جتاه املبدع.
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برامز وبتهوفن

انقط������ع املو�ضيقار برامز فرتة 

بداع متوقفاً عن  من الزمن عن الإ

�ضيمفونياته،  اإحدى  كتابة  متابعة 

وا�ضتم������ر ذلك نح������و اثنتي ع�رشة 

مر ال������ذي و�ضعه مو�ضع  �ضنة، الأ

حراج وت�ضاوؤلت النا�ض والنقاد  الإ

واملنتظري������ن، وعندم������ا �ضئل عن 

�ضبب هذا التوقف اأجاب قائاًل:

ك ل���ن ت�ضتطي���ع اأن تعرف  »اإنَّ

كيف ي�ضع���ر اأمثالنا عندما ن�ضمع 

وق���ع اأق���دام عمالٍق مث���ل بتهوفن 

 .
)�(

خلف ظهورنا«

ف�رشب بذل������ك مثاًل رائعاً يف 

احرتام ال������ذات وتقدير املبدعني 

على  فهو  املتميزي������ن.  خري������ن  الآ

ا ل يقل قيمة  ْغِم من كونه مو�ضيقاراً ُرمبَّ الرَّ

وقدرة عن عمالقة املو�ضيقى يف ع�رشه فاإنه 

مل يتعملق على عمالق، ومل يغم�ض عينيه عن 

أة وو�ضوح  خرين. واأعل������ن بجرا قوة اإبداع الآ

اإنه يتهيب عظمة بيتهوف������ن ول ي�ضتطيع اأن 

يبدع اأمام هدير موهبته.

املعلى واأبو متام

هذا املث������ال ذاته بتم������ام �ضورته كان له 

نظري يف ال������رتاث العرب������ي، اإذ حتدثنا كتب 

أبو متام حبيب  أنَُّه مل������ا نََظ�َم ا الرتاث العربي ا

ب������ن اأو�ض ال�ضع������ر، وكان �ضغ������رياً، بحث عن 

�ضاعٍر كبرٍي يجي������زه فا�ضتو�ضط املقدام عند 

اب������ن عمه املعلى بن الع������الء الطائي، فذهبا 

اإليه مع������اً، وعندما دخال قال املق������دام: اإنَّا 

جئناك حلاجٍة.

قال املعلى: وما هي؟

ق������ال: اإنَّ ه������ذا الفتى ابُن ع������مٍّ لك من 

طيء.

قال املعلى: حباه اهلل، ما �ضاأنه؟

أَنَُّه عم������ل �ضع������راً يف اأمري  ق������ال: ذك������ر ا
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املوؤمنني، واأحبَّ اأن يعر�ضه عليك وي�ضاورك 

فيه، فاإن ا�ضتح�ضنت������ه واأمرَت باإظهاره فعل، 

واإن ا�ضتقبحته واأمرته باإخفائه طواه.

أن�ضدنا يا بن اأخي. قال: ا

فاأن�ضده.

عر لك؟ فقال املعلى: يا بني اأهذا ال�ضِّ

قال: نعم يا عمي.

.
َّ
قال اأعد علي

فاأعاد.

فاأخرج املعلى من عبه قراطي�ض، فخرقها، 

أنا �ضاعر  ثُمَّ قب�ض على حليته وقال لنف�ضه: ا

النا�������ض منذ ك������ذا وكذا، قب�ض������ت جوائز يف 

أبو نوا�ض ول م�ضلم بن  مواطن مل يقب�ض فيها ا

الوليد، وياأتي هذا الغ������الم اليوم مبثل هذا 

�ضعار؟! يُْعِطي  أنا اآتي مبثل هذه الأ ال�ضعر، وا

أبداً..  عهداً ل قال �ضعرا ا
َ
املعلى اهلل

وكان املعل������ى على عهده ووعده، فاعتزل 

ْغِم مما  ع������راء على الرَّ عر، وجمال�ض ال�ضُّ ال�ضِّ

له من عظيم مكانة، َحتَّى اإنَّ املاأمون ملا جل�ض 

املاأمون للنَّا�ض، طلبه فلم يجده حا�رشاً، فبعث 

َرَك عنا يف  اإليه، فاأتاه، فقال له: ما الذي اأخَّ

ته مع اأبي متام  ه������ذا اليوم؟ فق�ضَّ عليه ق�ضَّ

أب������داً.. فكان ذلك  وميينه ب������األ يقول �ضعراً ا

�ضبب ا�ضتح�ض������ار اأبي متام، فاأح�رشه و�ضمع 

منه ما اأعجبه فاأعط������اه ع�رشة اآلف درهم. 

أبا  واأعطى املعلى مثله������ا لن�رشافه واإيفائه ا

ه.    متام حقَّ

مدي بدوي واالآ

ل تق������ل ق�ض������ة بدوي الدي������راين وحامد 

مدي يف اأخالق املبدع روعة واإدها�ضاً عن  الآ

اأروع ق�ض�ض اأخ������الق املبدعني التي تك�ضف 

عن �ضفافية وم�ضداقية ميكن القول اإنها ل 

حدود لها.

يف فن اخلط قدمي������اً مل يكن يحق للمرء 

اأن ي�ضمي نف�ضه خطاطاً ما مل يجزه من يحق 

جازة يف  جازة، والذين مينحون الإ له منح الإ

اخل������ط يف كل زمان مع������دودون على ن�ضف 

اأ�ضابع اليد الواحدة، على من يريد احل�ضول 

أو كلهم  ج������ازة اأن يرحل اإىل اأحدهم ا على الإ

ر�ض اإىل مكانه. من اأي مكان يف الأ

مدي، اخلط������اط الرتكي،  كان حام������د الآ

مل������كاً من مل������وك اخلط العرب������ي، وكان من 

جازة يف اخل������ط، وكان  أواخ������ر مانح������ي الإ ا

على من يريد احل�ضول على العرتاف باأنه 

خطاط اأن ياأتي اإليه يف تركيا.

اخلط������اط  الدي������راين،  ب������دوي  �ضع������ر 

أه������اًل للح�ضول على  أن������ه �ضار ا الدم�ضقي، ا

جازة  اإجازة يف اخلط، وكان خري من مينح الإ

مدي، فذهب بدوي اإليه وخطَّ  حينها هو الآ

مدي: بنَْيَ يديه مرة فاأخرى. فقال له الآ

أ�ضهر. � عد بعد ثالثة ا

مر كثرياً فعاد واأعاد  مل يفكر بدوي يف الأ
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التدريب مع احرتاف������ه وعاد ثانية بعد ثالثة 

م������دي من جديد  أ�ضه������ر وخ������طَّ بنَْيَ يدي الآ ا

مدي وقال له: فنظر اإليه الآ

أ�ضهر. � عد بعد ثالثة ا

هنا ا�ضتاء بدوي، وهو يعرف من هو بنَْيَ 

اخلطاطني، ويعرف قدرته واإمكاناته، ومال 

مدي اإمنا ي������رده غرية اأو  اإىل الظ������ن ب������اأن الآ

أراد اأن  ح�ضداً، واإل ملاذا يرده؟ ولكنه مع ذلك ا

أين �ضت�ضل غرية  يتابع املو�ض������وع ليعرف اإىل ا

أ�ضهر اإىل  مدي اأو ح�ضده، وعاد بعد ثالثة ا الآ

مدي وعندما فرغ  تركيا وخط بنَْيَ ي������دي الآ

مدي: بدوي من خط اللوحة قال له الآ

جازة. ن ت�ضتحق الإ � الآ

مدي يكتب فيها  جازة التي مينحها الآ الإ

ة: ي�ضهد  بخط يده قائاًل �ضمن ت�ضكيلة خا�ضَّ

مدي اأن فالن خطاط اأو من عداد  حامد الآ

اخلطاط������ني...«، وانتظر ب������دوي اأن يح�ضل 

مدي يخطها،  على هذه ال�ضهادة التي راح الآ

وعندم������ا ا�ضتلم ب������دوي الدي������راين ال�ضهادة 

مدي مل ي�ضهد له بذلك،  فوجئ باأن حامد الآ

مدي  واإمنا كتب يف ال�ضه������ادة: »اإنَّ حامد الآ

ي�ضهد ب������اأن ال�ضه������ادة التي مينحه������ا بدوي 

الديراين معادلة لل�ضهادة التي مينحها حامد 

مدي«. الآ

مدي اأمنوذجاً للمبدع الفذ الذي  كان الآ

ا يقودنا  يعرف كيف يحرتم املبدع الفذ. وُرمبَّ

نَّ املبدع الفذ هو الذي 
أ اإىل فكرة مهمة وهي ا

خرين ويقدرهم. يعرف حقوق الآ

هذه بع�ض النماذج لأخالق املبدعني مع 

املبدعني. اأما اأخالق املبدع العامة، الأخالق 

الت������ي تعر عن م�ضوؤولية املبدع بو�ضفه قدوة 

فيمكنن������ا اأن نتح������دث عن بع�������ض النماذج 

منها:

�ضعد �ضائب واإذاعة لندن

ل �ضهادًة  ديب الراحل �ضعد �ضائب �ضجَّ الأ

ة  خ������الق املبدع ومهمَّ رائع������ًة لتكون نرا�ضاً لأ

ج به  الفنَّان ووظيفته، ه������ذا املوقف الذي توَّ

�ضدق ولئ������ه للعروبة وانتمائه له������ا، ليوؤكِّد 

أَ�ضالتنا لي�ض حم�ض  َنَّ حر�ضه على تراثنا وا
أ ا

نان،  �ضفر الرَّ ه الأ أو يغريِّ ياح، ا  تذروه الرِّ
ٍ
كالم

أ والتزام. فقد َطلََبْت  ������ا هو موقٌف ومبدا واإمنَّ

������ة اإىل �ضعد �ضائب  ذاعة الريطانيَّ هيئ������ة الإ

�ضه������ام يف بع�ض براجمها الثَّقافية، مقابل  الإ

مكافاأٍة جمزيٍة ومغريٍة، وهو على ما هو عليه 

ه  من فقٍر عا�َض عليه وم������ات عليه، فكان ردُّ

التايل: 

�ضتاذ نبيل حل�مي ا�ضكندر الأُ

حاديث  ة والأَ »امل�رشف على الرامج العامَّ

ذاعة  ������ة بالق�ض������م العربيِّ � هيئ������ة الإ الثَّقافيَّ

الريطانية«.

حتيًَّة طيِّبة وبعد: 

رَّخ يف 1985/8/9م 
اإ�ضارًة اإىل كتابكم ال�موؤ
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�ضهام يف اأحاديث )الق�ضم  ن دعوتي لالإ املت�ضمِّ

أُو�ضح لكم ما  دبي������ة، ا العرب������ي( الثقافية والأَ

يلي: 

دبي خم�ضني  لقد ق�ضيت م������ن عمري الأَ

أَن�رش يف جملٍَّة  أَو ا ������ة ا أُذع يف حمطَّ عام������اً ل�������م ا

أُتيح لهذه  ������ٍة تنط������ق بالعربيَّة.. فه������ل ا َجنبيَّ
أ ا

جنليز، �ضبب  أَ�ضحابها الإ ذاعة، الت�ي كان ا الإ

حمنتن������ا يف فل�ضطني، اإغرائي باحلديث فيها 

ول�و ملَّكتني املاليني؟ 

كالَّ وحقِّ عروبتي 

أَرتاح  أَن ا أَنا الذي ما خطر بقلبي �ضاعًة ا ا

اإىل الزدواجي������ة عند �ض������واي طوال حياتي، 

أَدبي وق������د جعلته مثالً  فكي������ف يرتاح اإليها ا

يحتذى لقيمي ومثلي ل يحيد عنها؟..

�ضنع اهلل اإبراهيم واجلائزة

�ضن������ع اهلل اإبراهي������م �ضن������ع اهلل اأمنوذج 

خ������الق املبدع.  آخ������ر من النَّم������اذج املمثِّلة لأ ا

ًة  فاحتجاجاً على �ضيا�ضات احلكومة وخا�ضَّ

منها التَّطبيعية مع الكيان ال�ضهيوين رف�ض 

دي������ب �ضن������ع اهلل اإبراهيم ت�ضلُّ������م جائزة  الأ

 » ب������داع الروائيِّ العربيِّ »ملتقى القاهرة لالإ

نَّ احلكومة 
ربع������اء 2003/10/22م لأ يوم الأ

������ة الت������ي متن������ح اجلائ������زة »ل متلك  امل�رشيَّ

�ضباٍب كثريٍة منها اإبقاوؤها  م�ضداقيَّة منحها« لأ

�رشائيلي على رغ������م املمار�ضات  ف������ري الإ ال�ضَّ

ع������ب الفل�ضطيني. ويف  ������ة �ضدَّ ال�ضَّ �رشائيليَّ الإ

ذل������ك كان قوله: »اأعلن اعت������ذاري عن عدم 

نََّها �ضادرة ع������ن حكومٍة  قب������ول اجلائ������زة لأَ

فري  تقم������ع �ضعبنا وحتمي الف�ضاد وت�ضمح لل�ضَّ

نَّ 
أ �رشائيل������يِّ بالبق������اء يف م�������رش يف حني ا الإ

. وقال �ضنع اهلل 
)3(

اإ�رشائي������ل تقتل وتغت�ضب«

يف كلم������ٍة وزَّعها عل������ى املجتمعني: »يف هذه 

اللحظة التي جنتمع فيها هنا جتتاح القوات 

را�ضي الفل�ضطينيَّة  ى من الأ �رشائيليَّة ما تبقَّ الإ

طف������ال وت�رشِّد  وتقتل النِّ�ض������اء احلوامل والأ

������ٍة وا�ضحٍة اإبادة  ٍة منهجيَّ ذ بدقَّ لف وتنفِّ الآ

عب الفل�ضطينيِّ وتهجريه من اأر�ضه، لكن  ال�ضَّ

العوا�ض������م العربيَّة ت�ضتقب������ل زعماء اإ�رشائيل 

ح�ضان، وعلى بعد خطوات من هنا يقيم  بالأ

 يف طماأنينٍة، وعلى بعد 
ُّ
�رشائيل������ي فري الإ ال�ضَّ

 حيًّا 
ُّ
مريكي فري الأ خطوات اأخ������رى يحتل ال�ضَّ

باأكمل������ه بينما ينت�رش جن������وده يف كلِّ ركٍن من 

اأركان الوطن الذي كان عربيًّا«.

واأ�ض������اف �ضن������ع اهلل: »ل ي������راودين �ضكٌّ 

نَّ كلَّ م�رشيٍّ هن������ا يدرك حجم الكارثة 
أ يف ا

املحيقة بوطننا، وهي ل تقت�رش على التَّهديد 

الفعل������يِّ حلدودنا  �رشائيل������يِّ  الإ الع�ضك������ريِّ 

مريكيَّة وعلى  مالءات الأ قية ول على الإ ال�رشَّ

ى يف �ضيا�ض������ة حكومتنا  العج������ز الذي يتب������دَّ

������ا متت������دُّ اإىل كلِّ مناح������ي  َ منَّ ������ة واإِ اخلارجيَّ

حياتنا«.
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أَنَُّه قام مبا قام به اإمياناً  ثُ������مَّ يتابع مبيِّناً ا

أو  من������ه بالوظيف������ة التي يجب عل������ى الفنَّان ا

أو  دي������ب اأن يقوم بها: »مل يعد لدينا م�رشٌح ا الأ

أو تعليٌم، لدينا فقط   ا
ٌّ
أو بح������ٌث علمي �ضينما ا

أكاذيب،  مهرجان������اٌت وموؤمتراٌت و�ضن������دوق ا

ٌة اأو  أو زراع������ٌة اأو �ضحَّ مل تع������د لدينا �ضناعٌة ا

ى الف�ض������اد والنَّهب، ومن يعرت�ض  عدٌل، تف�ضَّ

ب والتَّعذيب. ويف  �ض لالمته������ان ولل�رشَّ يتعرَّ

ِظلِّ هذا الواقع ل ي�ضتطيع الكاتب اأن يغم�ض 

أو ي�ضمت، ل ي�ضتطيع اأن يتخلَّى عن  عيني������ه ا

.
)4(

م�ضوؤوليته«

كاظم ال�ضاهر وع�ضابة علي بابا

ُّ الفنَّان كاظم 
 العاملي

ُّ
اأما النَّجم العرب������ي

ا على الذين دعوه للغناء  ال�ضاهر فقد قال ردًّ

للع������دوان على العراق والحتف������ال )بتحرير 

:
)5(

العراق(

أباع، ول اأ�ضرتى،  أيَنَّ ل ا »ليعرف اجلميع ا

نَّ حم������اولت العم������الء اخلونة من ع�ضابة 
أ وا

ربعني حرام������ي.. ل�ضتقطابي َحتَّى اأغني  الأ

ربعني حرامي  للغزو والع������دوان، ولع�ضابة الأ

������ت بالفعل ردِّي  بقيادة ل�������ضِّ بغداد َقْد تلقَّ

الوحيد باحلذاء..

هذه كلمتي:

أنتم ومن يدفعون لكم  ىَل مزبلة التَّاريخ؛ ا اإِ

.
)6(

مريكان« هاينة والأ من ال�ضَّ

اأندريه موروا واالحتالل

:
)7(

أندريه موروا الق�ضة التالية »ذكر ا

أتناول الغداء يف  يف اأواخر 1935م كنت ا

لندن، عند الليدي ل�ضلي مع ون�ضتون ت�رش�ضل، 

عوة. وبعد الغداء  وهو ابن اأخت �ضاحب الدَّ

اأخ������ذ بذراعي وانتحى بي يف �ضالوٍن �ضغرٍي، 

أًة: وقال يل فجا

ن ي������ا )م�ضي������و( م������وروا، كفى كتابة  � والآ

أ�ضخا�ض..  رواي������اٍت، وكف������ى كتاب������ة تاري������خ ا

كفى!..

فنظرت اإليه ب�ضيٍء م������ن القلق، فم�ضى 

يقول:

� مل يع������د يجوز ل������ك اأن تكت������ب اإل مقالً 

ره كلَّ  واح������داً يف اليوم.. مقالً واح������داً، تكرِّ

�ضكال  يوم.. مقالً تقول فيه، حتت خمتلف الأ

املنوَّعة، التي ميكن خليالك ابتكارها.. تقول 

 
َّ
������ريان الفرن�ضي �ضيئ������اً واحداً، ه������و: اإنَّ الطَّ

ن اإىل 
وَّل يف الع������امل، يتقهقر الآ

الذي كان الأ

ريان  ابعة، اأو اخلام�ضة.. واإنَّ الطَّ رجة الرَّ الدَّ

ن  م الآ ، ال������ذي كان ل وجود له، يتقدَّ ملاينَّ الأ

وىل من ط������ريان العامل.. هذا  رج������ة الأ اإىل الدَّ

ه������و واجبك، ول �ضيء �ض������واه.. فاإذا �ضحت 

به������ذه احلقائق يف فرن�ضا، واإذا اأ�ضغت اإليك 

يت عماًل اأعظم  دَّ
أ فرن�ض������ا، فاإنَّك تكون ق������د ا

أة،  أثراً، من و�ضف غراميَّات امرا �ضاأناً، واأجلَّ ا

اأو مطامع رجل.. 
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فاأجبته ب������اأينِّ ل�ضت، ل�ضوء احلظ، خبرياً 

ريان، ول �ضلطة يل على الكالم  يف �ضوؤون الطَّ

أنَُّه ما م������ن اأحٍد ي�ضتمع اإيلَّ  يف مو�ضوع������ه، وا

ْغِم من ن�ضائحه  أنَّني � على الرَّ اإذا فعل������ت، وا

� �ضاأم�ض������ي يف كتاب������ة ق�ض�ضي ع������ن النِّ�ضاء 

جال. والرِّ

اخر: فقال يل ب�ضوته القوي ال�ضَّ

� �ضتك������ون خمطئ������اً.. ف������اإنَّ اخلطر الذي 

يء  ملاينُّ هو ال�ضَّ ريان الأ �ض عن������ه الطَّ �ضيتمخَّ

الوحيد الذي يجب اأن يهمَّ كلَّ فرن�ضي.. فقد 

ا الثَّقافة،  مَّ
أ يكون من ورائه م�رشع بالدكم.. ا

دب، فال باأ�ض بهما يا )م�ضيو( موروا،  ا الأ مَّ
أ وا

ة ل تلبث اأن  نَّ الثَّقافة من غري الق������وَّ
أ بي������د ا

تكون ثقافًة ميتة ل حياة فيها«.

خامتة

خ������الق املبدع������ني وظيفًة،  َنَّ لأَ
أ احل������قُّ ا

ودوراً، وتاأَثرياً يف نُفو�������ض اجلماهري، فكلَّما 

كانت اأَخالق املبدع حمم������ودًة كان قريباً من 

قلوب النَّا�ض، وكلَّما �ض������اءت اأَخالقه ومالت 

عمِّ  غلب الأَ ع������ة كان يف الأَ اإىل النُّ�ض������وز وال�ضِّ

بعيداً عن قلوب اجلماهري، حتَّى واإن كان ما 

أَمثلة ذلك كثريةٌ  وع������ة، وا يبدعه غايًة يف الرَّ

جندها يف واقعنا ويف واقع غرينا، فما نكاد 

أَو  رات مثاًل، ا أَنَّه مدمُن خمدِّ ن�ضمع عن مبدٍع ا

أَو غري ذلك، حتَّى يغزو  أَو كذوٌب، ا أَنَّه منافٌق ا ا

أ بالنُّفور منه  قلوبنا اخلوف من حمبَّته، ونبدا

أَو �ضيئاً ف�ضيئاً. ومن ذلك على  دفع������ًة واحدة ا

فني نفروا  َنَّ كثرياً من املثقَّ
أ �ضبيل املثال نذكر ا

من مارك�������ض � Marx عندما علموا اإجابته 

ح������د �ضائليه عن هيج������ل � Hegel قائاًل:  لأَ

»ذاك الكل������ب الذي مي�ض������ي يف �ضوارع برلني 

َنَّ املبدعني هم القدوة التي 
أ أُ�ضتاذي«. ذلك ا ا

أَو  حتتذى، فاإذا ما ملحن������ا يف قدوتنا ن�ضوزاً ا

َهليَّة هذه 
أ انحرافاً �ضارعنا يف التَّ�ضكيك يف ا

أَحد  مزيَّة كانت ا القدوة، و »هذه الوظيفة الرَّ

أَ�ضب������اب ردود الفعل العنيف اإزاء ت�ضجيالت؛  ا

ئي�ض  )ووت������ر جيت( املتعلِّق������ة باأَحادي������ث الرَّ

ة مع  مريكي نيك�ضون � R. Nixon  اخلا�ضَّ الأَ

مريكيِّني  م�ضت�ضاريه؛ لقد ُذهل العديد من الأَ

خالقيَّة يف  عي الأَ ًة تدَّ
َّ
أُم� َنَّ ا

أ عندما اكت�ضفوا ا

وليَّة يحكمه������ا �ضخ�ٌض معايريه  ������وؤون الدُّ ال�ضُّ

بهات،  ������ة لي�ضت فوق م�ضت������وى ال�ضُّ خالقيَّ الأَ

ومب�ضطلحات هوبز � Hobbes: فاإنَّ تلوُّث 

.
)8(

ة« مَّ ة يكون نذيراً بف�ضاد الأُ
َّ
م� راأ�ض الأُ

ولذل������ك جندن������ا م�رشِّين عل������ى �رشورة 

يجابيَّة  خالقيَّة الإ حتلِّي املبدع������ني بالقيم الأَ

خ������الق احل�ضنة املحمودة  أَو الأَ أَو الف�ضائل ا ا

بهات  بنَْيَ النَّا�ض، وارتفاعه������م دائماً عن ال�ضُّ

كيم������ا يظلَّ للمبدِع احرتام������ه ومكانته ودوره 

������ة، 
َّ
م� ي������ادي والقي������ادي يف املجتم������ع والأُ الرِّ

وليَّة امللقاة 
أَهاًل للم�ضوؤ أَن يكون ا وفوق ذل������ك ا

ن�ضانيَّة  على عاتقه جتاه جمتمعه وجت������اه الإ
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مم،  أَع������الم الأُ نَّ املبدع������ني هم ا جمع������اء، لأَ

�ضعاع فيه������ا، فليكونوا على قدر  ومراك������ز الإ

أَنف�ضهم يف  وليَّة الت������ي و�ضع������وا ا
ه������ذه امل�ضوؤ

أَراد  لهم املجتمُع اإيَّاها. ومن ا �ضدارتها، وحمَّ

أَن يكون خالف ذل������ك فال �ضيء مينعه، كما  ا

وائع. ولكن لي�ضَع  ل������ن يحول دون تقدميه الرَّ

َنَّ التَّاريخ ل يرحُم ول 
أ اجلميُع يف احل�ضبان ا

أَ�رشَّ التَّاري������خ على ذكر اجلميع  مُي������اري واإن ا

ف������اإنَّ املنطق والعقل ل يقب������الن املقارنة بني 

اب ونريون � Nero. ول بني  عم������ر بن اخلطَّ

أَتلف  ماك�ضوي������ل � J.C.Maxwell ال������ذي ا

أَوراق اكت�ضاف نقل القدرة الكهربائيَّة بدون  ا

غرا�ضٍ غري  أَ�ض������الك خ�ضية ت�ضخري ذل������ك لأَ ا

ة الذي 
َّ
ري� ������ة، وبني خمرتع القنبل������ة الذَّ �ضلميَّ

جعل العامل منذ اخرتاعها يتقلَّب يف متاهات 

�ضماء  ا من هذه الأَ هواج�ض الرُّعب. وهلمَّ جرًّ

فعال. والأَ

الهوام�ش

�ٌة يف  �ًة وروعًة، وهي مرويَّ  رقَّ
َ
عر َدَها بنرٍث فاق ال�شِّ

َ
ا بف�شل تلميذه اأَفالطون الذي �شر ��ة اإع��دام �شقراط م�شهورٌة جدًّ ق�شَّ  -1
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نه يجّل ذ�ك������رة �أمته، وي�ؤرخها،   كان �ل�شع������ر فاكهة �لفن�������ن عند �لأمم لأ

�أغنية يرددها �شدى �ل�شنني، فيخلّدها �لزمن يف خ��ليه �لغابرة، فال�شعر فعل 

�إحي������اء لرت�ث �ل�شع�ب، وذ�كرة ل ياأتيه باط������ل �لن�شيان من جهة، فه� مّيمها 

مة على  بدي، وكثري�ً ما يرتّد �ل�شعر�ء �إىل ذ�كرة �لأ
�شط������ر �خلل�د و�جلمال �لأ

أثبت �أن خل�د  دب � ن تاريخ �لأ ما فيها من بد�ئية، ليجل� رم�زها وفلكل�رها، لأ

�ل�شعر�ء �أتى من تخليدهم خ�ش��شيات فكر �أمتهم،  و�إذ� كانت �ش�رة �لغر�ب 

حتمل يف فك������ر �لأمم مزجاً عجيباً بني خ�ش��شية �له�ية وعم�مية �لب�رشية، 

كاتب واأديب �ضوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁❁

ò

ميثولوجيا الغراب

 يف ق�صيدة اإدغار اآالن بو

خالد زغريت

❁



ميثولوجيا �لغر�ب يف ق�صيدة �إدغار �آالن بو

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  3262010

فاإنها �إحدى �لثيمات �لتي عمل على �إحيائها 

مكن������ة �ملختلفة،  زمنة و�لأ �ل�شع������ر�ء م������ن �لأ

فتتالقى وتتقاطع فيما ي�شكل ذ�كرة �إن�شانية 

عامة وتختلف فيما يوؤ�ش�س خل�شو�شية فكر 

�ل�شعوب يف هوياتهم �ملختلفة، ونحن �شنقف 

يف ه������ذه �لدر��ش������ة عند �ش������ورة �لغر�ب يف 

�شع������ر �إدغار �آلن بو �لتي �أعطت �شعره ميزة 

وخ�شو�شية متفردة حتى �أ�شبح يقال غر�ب 

بو، ولبّد بد�ية من �لتعريج �إىل تاريخ �شورة 

�لغر�ب يف �لرت�ث �لعاملي.

�صورة الغراب يف الرتاث العاملي:

�نت�������رت �شورة �لغ������ر�ب يف �آد�ب �لأمم 

�ملختلف������ة بف�شل �لكت������ب �ملقد�شة و�ملالحم 

�خلالدة �لت������ي دفعت �شورت������ه �إىل �لت�شابه، 

بينما ر�ح������ت خ�شو�شيات تفك������ر �ل�شعوب 

تفّرده������ا وفق روؤ�ها، وق������د �رت�شمت مالمح 

وىل بوحي ق�شة �لطوفان  �شورة �لغ������ر�ب �لأ

�لتي ج�ّشدت �ل�شورة �ل�ريرة لهذ� �لطائر، 

و�إذ� كان �أ�ش������ل �ل�ش������ورة ت�شّعب ومتايز يف 

�س فيها جميعاً،  ذ�كرة �ل�شعوب فهو ر��شخ �لأ

فنجده������ا عن������د �ل�شومري������ن �لذي������ن تعود 

خمطوطاته������م �إىل 3000ق.م، حتم������ل �أ�شل 

�ل�ش������ورة �ل�ريرة �لتي تت�شابه عند �ل�شعوب 

خ������رى، ويتوثق ذلك بقر�ءة �لعمود �لثالث  �لأ

و�لر�بع من �لل������وح �حلادي ع�ر من ملحمة 

 »وم������ع حلول �لي������وم �ل�شابع. 
)1(
جلجام�������س:

العا�ضفة والطوف������ان، التي داهمت كجي�ض، 

أ البحر و�ضكنت العا�ضفة  خف������ت �ضدتها، هدا

وتراج������ع الطوفان.. وا�ضتقرت ال�ضفينة على 

أتيت بحمام������ة واأطلقتها،..  جبل ن�ض������ري،.. ا

أتيت  .. ا ط������ارت احلمامة بعيداً ثم عادت اإيلَّ

بغ������راب واأطلقته،.. طار الغراب بعيداً، فلما 

راأى امل������اء قد انح�رش، ح������ام وحط واأكل. ومل 

أنه قد ورد يف �ضفر التكوين �ضورة  يعد«. وجند ا

ألواح ال�ضومريني:  م�ضابه������ة متاماً ملا جاء يف ا

»وا�ضتقر الفلك يف ال�ضه������ر ال�ضابع يف اليوم 

أراراط.  ال�ضاب������ع ع�رش من ال�ضهر على جبال ا

أر�ضل الغ������راب. فخرج مرتدداً حتى ن�ضفت  وا

أر�ضل احلمامة من  ر�ض.. ث������م ا املي������اه عن الأ

ر�ض.  عن������ده لريى هل قلّت املياه عن وجه الأ

فل������م جتد احلمامة مق������راً لرجلها. فرجعت 

ن مياهاً كانت على وجه  اإليه اإىل الفل������ك. لأ

ر�������ض. فم������ّد يده واأخذه������ا، واأدخلها  كل الأ

أت������ت اإليه احلمامة عند  عنده اإىل الفلك. فا

امل�ضاء، واإذا ورقة زيت������ون خ�رشاء يف فمها. 

ر�ض.  فعل������م نوح اأن املي������اه قد قلّت ع������ن الأ

أر�ضل احلمامة  أيام اأخر، وا أي�ضاً �ضبعة ا فلبث ا

. ويذكر كتاب 
)2(

أي�ض������اً« فلم تعد ترجع اإليه ا

 اأن اآدم وح������واء هما َمْن تعلم 
)3(

»امليدرا�������ض«

الدفن من الغ������راب، وي�ضيف امل�ضدر نف�ضه 

اأن اهلل كافاأ هذا الغ������راب باأن جعل �ضغاره 

بي�ض������اً ل �ضوداً، وتخالف ه������ذه امل�ضادر ما 
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ج������اء يف القراآن الك������رمي الذي ين�ض اأن اهلل 

َعْت لَُه نَْف�ُضُه  آدم، )َفَطوَّ أر�ضل الغراب لبني ا ا

أَ�ْضَبَح ِمَن اخَلا�رِشيَن(30  أَِخيِه َفَقتَل������ُه َفا َقتَْل ا

يَُه  ْر�ض ِلرُيِ )َفَبَع������َث اهللُ ُغَراباً يَبَْح������ُث يِف الأَ

أَعَجْزُت  أَِخيِه قاَل يَا َويْلَتَا ا َكيْف يَُواِري �َضْوءةَ ا

أَُواِرَي �َضْوءةَ اأِخي  أْكوَن ِمثَل َهذا الُغَراِب َفا أْن ا ا

آن  . وي�ضيف القرا
)4(

َفاأ�ْضَب������َح ِمَن النَّاِدِم������نَي(

بذك������ر الغراب يف ح�������رشة امل������وت م�ضدراً 

مقد�ضاً اأوثق يح������دد قوة دللته على النهاية 

وال�ضوؤم، وذلك من خالل قراءة �ضياق امل�ضهد 

الق������راآين، وه������ذا يعن������ي اأن �ض������ورة الغراب 

ديان  جتّذرت يف ذاكرة ال�ضعوب من خالل الأ

�ضاطري، والفلكلور، وفيما بعد لقيت هذه  والأ

ال�ضورة ا�ضتقبالً تاماً لدى ال�ضعوب املختلفة 

نها جت�ضد ال�ضورة املرئية للغراب وعاداته  لأ

التي حتمل دللت الغدر واخليانة وال�ضوؤم، 

ورفدت هذه ال�ضورة احلكايات ال�ضعبية التي 

�ضطورية  جاءت لتف�������رّش ال�ضورة الدينية، والأ

وت�رشحها يف حبكات فلكلورية ت�ضكل هوام�ض 

متع������ددة مل������ن الن�ضو�������ض الديني������ة، »ففي 

م������ري يف مغامرة ويق�ضد  الفلكلور يذهب الأ

اإ�ضطباًل مليئاً باخليول اجلميلة وهو يحتاج 

حل�ض������ان للرحلة التالية وتن�ضحه ابنة امللك 

أياً من اخليول اجلميلة التي �ضتعر�ض  األ ياأخذ ا

جرب ال�ضغري: وها  عليه بل يخت������ار املهر الأ

أنا اأرمي ال�ضقور خارجاً واأختار  اأنت ت������رى، ا

، وقد رغب ال�ضعراء بح�ضب اأهم 
)5(

الغ������راب«

�ضل اأن  من �ضوره يف �ضعره« كانت الفكرة بالأ

أراد الغراب اأن  غاين التي ا اأكتب اأغانيه اأي الأ

يغنيها وبكلمة اأخ������رى اأغان بال مو�ضيقا من 

 ،
)6(

اأي نوع ب������كل ب�ضاطتها وبكل لغتها الفجة

أراد ال�ضع������راء يف الغرب اأن يوظفوا �ضورة  »وا

الغ������راب ليع������روا عن جتربته������م من خالل 

�ضطوري  رموزه������ا ودللتها يف الفلكل������ور الأ

 ويف احلقيقة 
)7(

ال�ضائ������د يف ثقافة اأمته������م،«

أ�ضط������ورة الغرب������ان يف الفلكلور  اإن انت�ض������ار ا

ماأخوذة ب�ض������كل كبري من املميزات احلقيقية 

لهذا الطائر. فالغراب من اأكرث الطيور ذكاء 

واأكرثها انت�ضاراً حيث يتواجد تقريباً يف كل 

م������كان يف العامل اإ�ضافة اإىل كونه اأكرث الطيور 

التي تقتات على امل������واد احليوانية والنباتية 

معاً، وحيث ل جيف������ة ت�ضتطيع قتل الغراب، 

وتل������ك مي������زة فيزيولوجية ن������ادرة، والغربان 

�ض������وداء اللون والطب������ع، منعزل������ة، ووح�ضية 

أق������ل اأ�ضوات  لميك������ن تدجينه������ا، وهي من ا

الطيور مو�ضيقية، واملعروف اأن نعيق الغراب 

مزع������ج وم�ضوؤوم، وهو ي�ضطاد لنف�ضه قلياًل، 

ن������ه اآكل للجي������ف فهو يعتم������د على �ضيد  ولأ

، وجند 
)8(

ول يف اأي م�ضهد للخراب الغري، والأ

فق الدليل للغراب يف ذهن �ضعراء  اأن هذا الأ

دب  الغرب يتقاطع متاماً م������ع دللته يف الأ

العربي، وكما ه������و احلال يف اأدب الغرب اأن 
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أ�ضاطري  ال�ضورة الفلكلورية م�ضتمدة من ا

أ�ضط������ورة الطوفان، فاإن  تتمرك������ز حول ا

اآداب الغ������راب ترد �ض������ورة الغراب اإىل 

أ�ضاط������ري تتمحور ح������ول ق�ضة الطوفان  ا

التوراتية، وفك������رة التكوين، وقد تعامل 

أ�ضطورة الغراب ب�ضكل  أدباء الغرب مع ا ا

�ضاطري  مركب مازجني بني الفلكلور والأ

ال�ضعبي������ة وق�ضة الطوفان يف بناء ثقايف 

يتمركز حول �ضورة اأم واحدة »وتخرنا 

أن������ه يف البدء كان  �ضكيمو ا أ�ضط������ورة الإ ا

الغ������راب اأول خمل������وق وكان الع������امل مثله 

أ�ضود ثم ج������اء البوم واأ�ضبح العامل مثلها  ا

 ،
)9(

أبي�������ض بيا�������ض الثل������ج الالمتناهي« ا

أ�ضطورة هيوز  ولذلك ميكن الق������ول اإن ا

ح������ول الغراب متج������ذرة بعمق يف تراث 

مت�ضع������ب امل�ض������ادر ول�ضيم������ا الدينية، 

فالفك������رة املركزية للغراب ت�ضري بال�ضكل 

الت������ايل. –حينما خلق ال������رب العامل كان 

لديه كابو�ض يتك������رر،.. طري كبرية تاأتي 

من عمق الف�ضاء ومت�ضك بخناقه وهي 

ر�ض ثم  جت������ره عر الف�ض������اء ومت�ضح ب������ه الأ

ترمي������ه نحو ال�ضماء وه������و يرجتف من الرد 

ن�ض������ان يف مدخل  ثناء يجل�ض الإ يف تل������ك الأ

ال�ضم������اء بانتظ������ار ال������رب لك������ي مينحه حق 

الروؤي������ا وهو ياأتي ليطلب من الرب اأن يعيده 

اإىل احلياة، ي�ضت�ضيط ال������رب غ�ضباً ويرميه 

ب�ضدة يبدو هذا الكابو�ض م�ضتقاًل عن اخللق 

ول ي�ضتطي������ع ال������رب اأن يفهم مغزاه و ميتلئ 

الكابو�ض بال�ضخرية من اخللق وخ�ضو�ضاً من 

ن�ضان، يتحدى الرب ذلك الكابو�ض اأن يفعل  الإ

اأكرث من ذلك، وهذا ما كان ينتظره الكابو�ض 

مر  بال�ضبط لذلك فهو يغو�ض عميقاً يف الأ

ويخلق الغ������راب يختر الرب الغراب بو�ضعه 
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 )10(
يف �ضل�ضل������ة من الرح������الت والعذاب������ات،

أ�ضطورة  وهكذا يتجل������ى بو�ضوح لنا اأن جذر ا

أ�ضاطري  الغراب ي������كاد اأن يكون واح������داً يف ا

�ضطورة مبختلف �ضورها  املعم������ورة، وهذه الأ

أ�ضالفاً للغراب يف �ضعر الغرب، وقد  ت�ض������كل ا

بداع  أبرز اأعالم الإ ذاع �ضيت �ضاعر يعّد من ا

احلديث مقروناً ا�ضمه بق�ضيدة الغراب، وهو 

»اإدغار اآلن بو« الذي عا�ض يف القرن التا�ضع 

ع�رش، و�ضتكون بدايتنا بوقفة مع حياته:

ال�ضاعر اإدغار اآالن بو

درج النق������اد على و�ضف اإدغ������ار اآلن بو 

»باأح������د عمالقة ال�ضعر الرمزي العاملي، فقد 

كان اأول �ضاع������ر كبري يف الولي������ات املتحدة 

الت������ي ا�ضتقلت قبل ولدت������ه بخم�ض وثالثني 

أن������ه واحد من نخبة  هم من ذلك ا �ضن������ة. والأ

ال�ضعراء الذين اأجنبهم اجلن�ض الب�رشي طوال 

، فهو كما يقول بودلري: »اآلن بو 
)11(

تاريخ������ه«

أدبه يندر فيه وجود  ع�ضاب، وا ه������و �ضاعر الأ

الهواء. فال غلو اإذا ما زعم املرء باأنه ما من 

أك������رث حزناً، لذلك  �ضاع������ر يف العامل احلديث ا

أو اللوعة،  ينعت )ب������و( باأنه �ضاعر احل�������رشة ا

أنتجته جتربة مريرة  واحلزن العمي������ق الذي ا

كابده������ا حتى عظامه، اإذ لق������د التهم املوت 

 ،
)12(

جمي������ع الن�ضاء الالئي اأحببن������ه واأحبهن«

ولد ال�ضاع������ر اإدغار اآلن بو يف اليوم التا�ضع 

ع�������رش م������ن كانون الث������اين �ضن������ة1809م، يف 

مدينة بو�ضطن، عا�ضمة ولية ما�ضات�ضو�ضت�ض 

بوين من اأ�ضل اإجنليزي عماًل يف  مريكية، لأ الأ

التمثيل امل�رشحي، وعا�ض بو حياة م�ضطربة 

قلقة، تركت اأثرها يف بنائه النف�ضي، وترجع 

�رشية، فقد تبنته اإحدى  حمنته اإىل بيئت������ه الأ

�������رش بعد وف������اة والدته، فكان������ت عالقته  الأ

بوال������ده بالتبني �ضيئة، ولذ ب������و حتت وطاأة 

واقع������ه الجتماع������ي باملج������ون ليع�ضم ذاته 

ال�ضاع������رة من النهي������ار يف م�ضادمة الواقع 

مريكي النفعي، فانغم�ض  املادي للمجتمع الأ

يف معاق������رة اخلم������رة، واملخ������درات، متخذاً 

دب وال�ضعر والفو�ض������ى مملكة تقيه  م������ن الأ

عراءه، فق������د كان �ضاعراً منبوذاً يف جمتمعه 

عل������ى ما يف نتاجه م������ن عبقرية واإبداع، فلم 

دب������ه يف بلده، واأخفق الذوق  يلق ا�ضتقبالً لأ

مريك������ي امليكانيكي يف اكت�ضاف �ضاعريته،  الأ

وه������ذا ما �ضاع������ف اغرتابه وامت������الء نف�ضه 

حباط، ول������ول اكت�ضاف  مب�ضاع������ر الغنب والإ

موهبت������ه على ي������د �ضاعري������ن فرن�ضيني هما 

)بودل������ري( و)مالرمييه(، ملا كان لبو مدر�ضته 

دب العاملي التي ل  بداعي������ة يف تاري������خ الأ الإ

نه متّي������ز وتفرد يف  تقت�رش عل������ى ال�ضعر، لأ

نتاج������ه الق�ض�ضي والنق������دي اللذين تخطيا 

مريك������ي لي�ضبح������ا عالمة  دب الأ ح������دود الأ

دب العاملي. ومل  اإبداعية فارق������ة يف تاريخ الأ

يحظ بو بال�ضهرة اإل يف �ضنة 1844م، »وذلك 



ميثولوجيا �لغر�ب يف ق�صيدة �إدغار �آالن بو

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  3302010

بع������د ما رح������ل اإىل نيويورك ون�������رش ق�ضيدة 

الغراب التي جلبت له ع�رشة دولرات فقط، 

دبية على نحو  و�ضاط الأ ولكنها ُقرئت يف الأ

، وعل������ى الرغم من نعمة 
)13(

منقطع النظري«

دبية فلم تفارق املاأ�ضاة �ضعور بو،  ال�ضه������رة الأ

فم������ا اإن �ضارت له �ضديقات ومعجبات حتى 

أيامه،  تدهور و�ضعه املايل، ول�ضيما يف اآخر ا

»وتوفي������ت زوجت������ه بني ذراعيه وه������و يلقيها 

مبعطفه الع�ضكري، ومل يكن ميلك ما يحتاجه 

اإىل دفنها، وبينم������ا كان ي�ضافر من فالدلفيا 

اإىل نيويورك، مّر مبدينة بولتمور حيث غادر 

القط������ار وراح يعاقر اخلم������رة، ثم جتّول يف 

�ضوارع تلك املدينة، ويف ال�ضباح وجده املارة 

م�ضتلقياً على اأحد املقاعد، و�رشعان ما فارق 

طباء، وذلك يف  احلياة بعدما فح�ضه اأحد الأ

ول �ضنة 1849م، وله  ال�ضاب������ع من ت�رشي������ن الأ

أو  أ�ضهر، ا أربع������ون �ضنة وثماني������ة ا من العمر ا

.
)14(

زهاء ذلك«

ق�ضيدة الغراب

بداعي  حتّدث النقاد كث������رياً عن ال�رّش الإ

ول مرة  يف ق�ضي������دة الغراب الت������ي »ن�رشت لأ

يف 29 كان������ون الث������اين« 1845م وذل������ك يف 

�ضحيف������ة »نيوي������ورك اإيفنن������غ م������رير« وعلى 

اإثرها ذاع �ضيت اإدغار اآلن بو. وعقب ذلك 

انت�ضاره������ا واإعادة طبعها عل������ى نطاق وا�ضع 

ث������م حماكاتها ب�ضكل �ضاخ������ر، وظهرت ر�ضوم 

عديدة لها. ومتت ترجمتها اإىل لغات اأخرى 

منها الرتجمة الفرن�ضية التي قام بها �ضتيفان 

. وقد جعلها النقاد 
)15(

مالرميه �ضنة 1875م«

أ�ضهر الق�ضائد التي كتبت على  »واحدة من ا

ط������الق حتى يومنا هذا عل������ى الرغم من  الإ

مرور مئة واثنني و�ضت������ني عاماً على ن�رشها 

اأول م������رة. وم������ا زال������ت الق�ضي������دة م�ضدر 

عم������ال الفنية املو�ضيقية  اإله������ام لكثري من الأ

. ويرى الناقد يو�ضف 
)16(

وامل�رشحية وغريها«

أنه »من ال�ض������داد اأن يقال  �ضامي اليو�ض������ف ا

ب������اأن ق�ضيدة الغراب ه������ي واحدة من عيون 

جنليزية طوال  الق�ضائد التي كتبت باللغة الإ

، ول�ض������ك يف اأن �ضهرة ق�ضيدة 
)17(

تاريخه������ا«

الغراب ترجع يف جانب منها اإىل خ�ضو�ضية 

التعبري احلي عن ال������ذات القلقة واغرتابها، 

حا�ضي�ض ال�ضاع������رة بني احللم  وت�ض������ادم الأ

واملوت، وقد راأى النقاد اأن »ال�ضبب الرئي�ض 

�ضلوب  ل�ضهرتها هو ما فيها من املو�ضيقية والأ

حداث  جواء الفوق –طبيعية لالأ اللغ������وي والأ

. ويوؤكد هذه اخل�ضو�ضية ال�ضوتية 
)18(

فيها«

ألقاها يف  للق�ضي������دة »بو« نف�ضه يف حما�رشة ا

بو�ضط������ن: »اإنه حينما كان يفكر يف �ضوتيات 

ر  و والآ جنليزي������ة، وجد اأن حريف الأ اللغة الإ

أك������رث احلروف املوؤثرة، ومن هنا  O&R هي ا
جاءت كلم������ة »نيفر مور« الت������ي تتكرر على 

ن الببغاء لي�ض  ل�ضان الغراب طوال الق�ضيدة لأ
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طائراً ملهماً يف ال�ضعر؛ لذلك جعلت الطائر 

الذي يردد الكلمة ه������و الغراب، يف اآخر كل 

مقطع �ضعري، حيث يوجد تناغم بني كلمتي 

.
)19(

»لينور« و»نيفر مور«

ن�ضتطيع الق������ول اإن ق�ضيدة امتلكت كل 

هذه القدرة على اخلل������ود والتاأثري يف تاريخ 

ال�ضع������ر العاملي ل ميكن ح�������رش �رّش اإبداعها 

بجان������ب بنائي حمدد، فه������ي ق�ضيدة تكامل 

فيها الفن ال�ضعري املبدع يف مو�ضيقاه ورموزه 

و�ضوره، يف وحدة ع�ضوية جمالية متكاملة، 

جتعل الق�ضيدة لوحة جمالية متاألقة باأ�ضعة 

اأ�رشارها النابعة من الذات القلقة امل�ضطربة 

أ�ضئلتها  اأحا�ضي�ضه������ا وانفعالتها وا التي بثت 

الوجودي������ة الغام�ضة من جرحه������ا الفردي، 

ويوؤك������د ذل������ك البني������ة ال�رشدي������ة الق�ض�ضية 

لق�ضيدة م������ن بدايته������ا اإىل نهايتها واحلوار 

الفل�ضفي الوجودي الذي دار بني ال�ضاعر من 

خالل ذاته احلا�رشة والغراب القطب الغائم 

م������ن تلك ال������ذات التي األفت احلي������اة ماأ�ضاة 

�ض������وداء هي غ������راب بذاته لذل������ك ا�ضتدعى 

ال�ضاعر الغراب بكل م������ا يحمله من دللت 

اخلوف واخل������راب وال�ضوؤم واملوت، ا�ضتدعاه 

من ظ������الل غي������اب حمبوبته اجلميل������ة التي 

تغادر احلياة وهي )العذراء النادرة واملتاألقة 

الت������ي نُ�ضميه������ا املالئكة، لين������ور(، فال�ضاعر 

يعي������د بناء م�ضهد ماأ�ضاة ال������ذات الذائبة يف 

فجيعتها �ضعرياً، فق�ضيدة الغراب هي ن�ض 

املاأ�ضاة الفردية بامتياز وفيها تتج�ضد القيمة 

اجلمالية للماأ�ضاوي بتفرد ومنوذجية، ماأ�ضاة 

الفق������د وال�ضياع والغرب������ة، فالق�ضيدة تبداأ 

بتكوين امل�ضهد املاأ�ض������اوي من خالل ت�ضوير 

اجلو املحيط بال�ضاعر، حيث يقبع يف وح�ضة 

الفق������د يتاأمل غربت������ه و�ضياع������ه اإثر رحيل 

أ�ضئلة معنى وجوده يف هذا  حمبوبته، وتتناوبه ا

ن�ضاين، ومن ظلم������ة الليل وحلكة  الف������راغ الإ

�ضود رمز املوت  غربة الذات ينبثق الغراب الأ

واخلراب واملاأ�ضاة والوح�ضة، فيتكامل امل�ضهد 

املاأ�ضاوي يف ذروة توتره، حيث يدخل الغراب 

غرف������ة ال�ضاع������ر ويحّط على متث������ال بال�ض 

غري������ق ليقهر حكمته  آله������ة احلكمة عند الإ ا

باإظهار ال�ضاعر العا�ض������ق املحبط منهاراً يف 

هذيان تخط������ى اجلنون وانغم�������ض يف تبّدد 

ذاته وتال�ضيها يف ف������راغ الفجيعة، لقد قهر 

آلهة  ن�ضاين اأمام فجيعته، وهزمت ا التاريخ الإ

احلكمة و احلياة، فها هو الغراب �ضيد املوت 

واخلراب يقتحم وح�ضته لينقله من المنحاء 

يف تاأمل امل������وت الروحي اإىل التال�ضي املادي 

:
)20(

فيه من خالل ح�ضور الغراب

يف ليلة مقفرة عند منت�ضف الليل، حيث كنت 

اأتاأمل واأفّكر،

حائرًا، متعبًا و�ضجر

مررت بعديد من املعتقدات القدمية الغريبة-
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التي غطاها الن�ضيان

وعندما �ضقط راأ�ضي على �ضدري واأو�ضكت اأن 

اأغفو

فجاأًة جاء الطرُق

وكاأن اأحدا برفق يقرع.. يقرع على باب 

خمدعي

متتمت »هو زائٌر

هو زائٌر يقرع على باب خمدعي –

هذا فقط.. ال غري«

ت�ضع������ق ال�ضاعر ده�ضته بح�ضور الغراب 

ال������ذي ينب�ضه من قر ذات������ه وغربته اإىل قر 

حقيقت������ه، في�ضور ذهول يقظت������ه من �رشير 

امل������وت الوهم������ي وم�ضادمته �ض������ورة بهيئة 

الغراب: 

احلفيُف احلريري احلزين والغام�س لكلِّ 

�ضتارٍة اأرجوانية

ين برعٍب غريب مل اأعرفُه اأبدا من  اأثارين –مالأ

قبل؛ 

ئ دقاَت قلبي، وقفُت اأردد هدِّ ن، الأُ واالآ

»هو اأحُد الزّوار يرجو الدخوَل يف باِب خمدعي؛

-هو اأحُد زّواِر الليل يرجو الدخوَل يف باِب 

خمدعي-

هذا هو، ال غري.

وتتتاىل املقاطع التي ت�ضّور هلع ال�ضاعر 

من الزائ������ر الغام�ض، ولكنه يف النهاية يراه، 

فيك������ر ا�ضطراب������ه وت�ضطرم حريت������ه التي 

ت�ضحن جو الق�ضيدة بجوقة اأ�ضوات داخلية 

بدية  كاأنها غابة وح�ضة تنبثق منها النهاية الأ

املفزع������ة، ويفتح ال�ضاعر ل������ه النافذة ليحّط 

عل������ى التمثال، وي�رشع له جراحة الذاتية بال 

أ�ضئلة  حدود، ويف������رد ا�ضتغرابه على �ض������كل ا

منهزم������ة، ثم ي�ضتدرج �ضورة الغراب العبو�ض 

املرع������ب القادم من �ضط������اآن الظالم ليقتحم 

وهم موت������ه يف عزلته، رابطاً قد�ضية ما�ضيه 

أبديت������ه ب�ضفت������ه رمز امل������وت بزيارته، لكن  وا

الغراب ل يردد اإل كلمة تتدفق روحه معها:

»لكن الغراَب وهو يجل�ُس وحيدًا فوَق التمثال 

الهادئ

مل ينطق اإال بكلمة واحدة

وكاأن روَحه قد تدفقت يف هذه الكلمِة الواحدة

رددَّ الطري: اأبدًا بعد اليوم«.

أف������ق رمز الغراب  ون�ضتطي������ع ا�ضت�رشاف ا

ودللت������ه من هذه اجلملة التي تعني النهاية 

بدية، املوت الذي ج�ّضده الغراب ب�ضورته  الأ

التاريخية، وال�ضاعر يريد باملوت فناءه بغياب 

املحبوبة ووح�ضة غربت������ه، وتتم�ضهد القيمة 

ح�ضا�������ض املاأ�ضاوي الذي ينب�ض  اجلمالية لالإ

يف خالي������ا كلمات ال�ضاع������ر واأجرا�ض روحه 

فيه������ا من خالل حوار احلي������اة واملوت الذي 

يج�ضده بحواره الفل�ضفي مع الغراب:

اأيها الر�ضول »قلت،« يا بع�ضًا من ال�رض- ورغم 

ذلك ر�ضواًل،
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-
)��(

هل هنالك – هل هنالك بل�ضمًا يف جلعاد؟

ُقل يل –قل يل- اأنا�ضُدك؟«

قال الغراب، »اأبدًا بعد اليوم.«

ي�ضائل ال�ضاعر الغ������راب –بعد خماطبته 

بر�ض������ول ال�رّش- ع������ن �ضبب زيارت������ه واإن كان 

ملاأ�ضاته بفقد مالئكته التي جرت ذيولها اإىل 

بدي������ة ع�ضبة طبية هناك يف اأر�ض جلعاد،  الأ

فال�ضاع������ر ين�ضد قب������ل كل �ضيء خال�ضه من 

قمم ذات������ه التي حب�ضت ب������ني �ضفاف روحه 

جثة حمبوبته، وي�ضتم������ر ال�ضاعر يف م�ضاءلة 

الغراب عن اأمل ال�ضفاء من ماأ�ضاته، واحللم 

مبعانق������ة مالئكته، وا�ضفاً الغ������راب بر�ضول 

ال�ضوؤم والف������راق واملوت، ثم ينتف�ض ال�ضاعر 

أتى،  ليطلب من الغ������راب اأن يعود من حيث ا

ولي�ضحب ظالل موته عن بالط روحه املل�ضاء 

مباأ�ضاتها، ويرتك ل������ه متثال احلكمة بعد اأن 

فقد حياته وبقي حجراً �ضماً:

»ُعد من حيث اأتيت، اإىل العا�ضفِة و�ضاطئ 

الليل البلوتوين!

ال ترتك اأية ري�ضٍة �ضوداء تذكارًا لتلك الكذبة 

التي رويتها!

دعني ال تف�ضد وحدتي! –اترك التمثاَل 

املنحوَت فوق بابي!

اخرج منقاَرَك من داخل قلبي، وابعد هياأتَك 

عن بابي!«

قال الغراب، »اأبدًا بعد اليوم.«

لكن انتفا�ضة ال�ضاعر من اإح�ضا�ضه العميق 

بالتال�ض������ي وال�ضمحالل وامل������وت كان فاتراً 

�ضعيفاً ل تفت������اأ اأن تنهار فيقّر اأن املوت ظّل 

فارداً جناحيه على حياته بعد رحيل حبيبته، 

منته������كاً �ضباحة احلكمة الت������ي �ضحبت، ومل 

جْتِد يف اإخراجه من موته وعزلته، فا�ضت�ضلم 

ال�ضاع������ر اإىل الغرق مباأ�ضات������ه مقراً موته يف 

ذات������ه وتال�ضيه يف قع������ر الفجيعة وغيابه يف 

غياب مالئكته:

والغراب دون اأن يرفَّ له جناٌح، ال زال جال�ضًا، 

وال زال جال�ضًا

على متثال باال�س ال�ضاحب املنحوت فوَق باِب 

خمدعي

وعيناه فيهما نظراُت �ضيطاٍن يحلم،

و�ضوُء امل�ضباح فوقُه

ر�س ظلُه؛ يرمي على االأ

وروحي، عن ذلك الظل الذي

ي�ضتلقي با�ضرتخاٍء فوَق اأر�ضي

�ضوف لن ُترفع- اأبدًا بعد اليوم!

هكذا تهمد ذات ال�ضاعر يف لغته وتنتهي 

الق�ضيدة بهرمونية معنوية مو�ضيقية جت�ّضد 

التال�ضي باأدق تهيوؤاته الغام�ضة القلق، ينزف 

أ�ضئلته، وتخمد جذوتها،  ال�ضاعر فيه������ا روح ا

ب������دي وتداعياته يف  اإنه������ا اأغنية اخلراب الأ

ن�ضانية الذائب������ة يف يبابها، ووجع  ال������ذات الإ

أراد اأن  وجدانه������ا املطعون، فال�ضاعر »ب������و« ا
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أبدع  أنفا�ضه بح�������رشة الغراب، وا يغني لفظ ا

فكتب ق�ضيدة خال������دة ع�ضية على الن�ضيان 

نها ب�ضم������ة روح جائعة تائهة �ضجرت من  لأ

رتابة موته������ا امل�ضتمر فاأخ�ضب������ت موتها يف 

كلم������ات �ضعرية بقيت ترتدد عل������ى بوهيمية 

الزمن تاأخ������ذه حيزاً للخ������راب ثم تبدده يف 

غمو�ضه.
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ال������رتاث ال�شعبي وبدايات ال�شعر ال�شعبي واأهمية الرتاث وال�شعر ال�شعبي، 

ودوره وتوثيقه مو�شوعات مهمة يف تراثنا العربي، يف البداية اأقوم با�شتح�شار 

تعري������ف الرتاث وهويت������ه، وي�شّدين ما ذكره يف هذا ال�ش������دد الدكتور حممود 

ر�ض من معامل، وما  أن�شئ على هذه الأ ال�شّي������د، حيث قال: )الرتاث ي�شمل م������ا ا

أث������ر، وما�شنعه من  مة من ا آثار، وم������ا ابتدعه عقل الأ ق������ام عل������ى ظهرها من ا

تاآليف، وم������ا �شجله من ر�شوم، وما خطه من مناهج، ور�شمه من �شبل ونّظمه 

باحث �ضوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁❁

ò

تراث ال�شعر ال�شعبي

بداياته- دوره- توثيقه

�سلوم درغام �سلوم

❁
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م������ن م�شالك، والرتاث يف معناه العام، ي�شمل 

جيال ال�شابقة يف خمتلف  كل ما خلفته لنا الأ

ثري������ة واملعمارية، ويف  امليادي������ن الفكرية والأ

دب ب�شعره ونرثه.  امليادين الفكري������ة يكون الأ

أمتن������ا ل يقف من حيث الزمان عند  وتراث ا

�شالم������ي، واإمنا ميتد مع  بداية التاري������خ الإ

ما�شيها اإىل ما قب������ل ذلك موغاًل يف اأعماق 

الزم������ن، وكل احل�شارات الفكري������ة واملادية 

الت������ي ازده������رت يف اأر�شن������ا العربية هي يف 

)1(
الواقع التاريخي مرياث اأمتنا.

وي�شيف د.ال�شّيد ويتحدث عن ال�شمات 

التي يتجلّى بها تراثن������ا العربي عندما قال: 

�شالة، اإذ اإنه 
)ويت�شم تراث اأمتنا بالعراقة والأ

ر�ض العربية،  ن�شاأ قبل األوف ال�شنني على الأ

ويت�ش������م بقدرته عل������ى ا�شتيع������اب الثقافات 

غري������ق وعلومهم  خ������رى م������ن فل�شف������ة الإ الأ

اإىل حكم������ة الهند وفكرها، اإىل اآداب الفر�ض 

ونظمه������ا، وقد تفاعل������ت ثقافتنا العربية مع 

أو تذوب  هذه الثقافات دون اأن تفقد هويتها ا

أو تفقد اأ�شالتها، وطبعت ذلك كله بالطابع  ا

العرب������ي، وقد برهنت على ق������درة فائقة يف 

التطور والنمو وا�شتيعاب املحدثات يف جمال 

دب. العلوم والثقافة والفنون والأ

ولي�ض غريباً اأن تكون الر�شالت ال�شماوية 

ن�شانية ال�شمحة  أ�شهمت يف ال�شمو بالإ الت������ي ا

ر�ض اخل�شبة  قد وجدت يف ه������ذه البيئة الأ

نها يف �شوقها  لنموها وانت�شارها يف العامل، لأ

مة،  ن�ضاين التوحيدي لم�ضت روح هذه الأ الإ

روح ه������ذا الوجود احل�ض������اري، فوجد فيها 

ن�ضانية،  أ�ضواقه ومثله ونزعته الإ تعب������رياً عن ا

فحملها ون�رشها يف العامل.

أنه ل بد من النظر  �ض������ارة اإىل ا وجتدر الإ

أنه حياة ل موت وحركة ل  اإىل ال������رتاث على ا

ن الرتاث جمموعة من املثل والقيم  جمود، لأ

�ض������كال، ن�ض������اأت يف املا�ضي  عم������ال والأ والأ

و�ضقت طريقه������ا اإىل احلا�رش بعد �ضفر عدة 

ق������رون وع�رشنة ال������رتاث تعن������ي اختيار ما 

يف ال������رتاث من مناذج وعنا�������رش قادرة على 

�ضه������ام يف تغري واقعن������ا با�ضتخدام املنهج  الإ

العلمي يف التفكري. ف������اإذا كان لدى اأ�ضالفنا 

طريق������ة تفيدنا يف حياتنا الراهنة اأخذناها، 

أم������ا الذي ل ينفع نفع������اً عملياً تطبيقياً يف  وا

)2(
حياتنا تركناه.

وح������ول عالق������ة امل������وروث باملبتكر ي�ضري 

الباحث عادل العامل بقول������ه: )ولكن العن�رش 

ال������ذي يوجد ما بني امل������وروث والبتكار هو 

ن�ضان الذي  ظاهرياً الوع������ي امل�ضتمر لدى الإ

يدمج ذكريات وخ������رات املا�ضي باملكت�ضبات 

اجلديدة ولذلك ف������اإن الذاكرة هي العن�رش 

ن�ضان القدمية،  الرئي�ضي فيما ب������ني ذات الإ

)3(
والذات اجلديدة املعا�رشة(.

وهنا ن�ض������ل اإىل اإحدى خ�ضائ�ض املاأثور 

ألوان  ال�ضعب������ي التي متي������زه عن غريه م������ن ا

ن�ضانية، وهي »التناقل ال�ضفهي«،  املعرف������ة الإ
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دب ال�ضعبي  )وهذه ال�ضم������ة غالبة عل������ى الأ

على الرغم من قيام بع�ض الفنانني املبدعني 

دب ال�ضعب������ي بتدوين ماأثوراتهم  يف جمال الأ

حلفظها من ال�ضياع. فال�ضاعر ال�ضعبي ينقل 

بنائه وتالميذه بامل�ضابهة. ويعتمد  اإبداع������ه لأ

بذلك على الرتديد ال�ضفهي للن�ض، وكل جيل 

بداع حلقات جدي������دة، تعّر عن  ي�ضي������ف لالإ

ابتكاره، كما ت�ضقط منه حلقات اأخرى بفعل 

عوام������ل التف�ضخ الناجمة عن الن�ضيان وعدم 

)4(
الفهم وعدم ال�ضماع(.

وال������رتاث العربي �ضخم ومتن������وع، ولكل 

أ�ضياوؤها التي متيزها  منطقة خ�ضائ�ضه������ا وا

دب ال�ضعبي، وهذه اخل�ضائ�ض  يف جم������ال الأ

أية  ألوان املناطق يف ا هي التي حتدد مالمح وا

بقعة من وطننا العربي، وهناك اإهمال لهذا 

الرتاث، و�رّشح بذل������ك الباحث عبد النا�رش 

احلمد بقوله:

ن�ضان  )ولك������ن قد مي������ر زمن ل يع������ري الإ

أي������ة اأهمية لهذه املالمح فيوؤدي  العربي فيه ا

م������ر يف النهاية اإىل اخت������الط املالمح بني  الأ

مكانني، غ������ري اأن هناك من ل يجدون ذاتهم 

اإل يف البح������ث املعمق والتنقيب عما طمرت 

ألوان، فرتاهم يرك�ضون  يام من مالم������ح وا الأ

هنا وهناك، ويجمعون هذا وذاك يف خدمة 

)5(
الرتاث العربي واملحافظة عليه(.

دب  ويف ال������رتاث عالق������ة وثيقة ب������ني الأ

ال�ضعبي وبني م�ضطل������ح الفلكلور الذي يراد 

ألوانه،  دب غري املكتوب، وم������ن اأهم ا به������ا الأ

غ������اين ال�ضعبي������ة  الق�ض�������ض ال�ضعبي������ة، والأ

لغاز، ويختلف الدار�ضون يف  �ضاطري، والأ والأ

حتدي������د مو�ضوع الفلكلور، فهناك من يجعله 

دب ال�ضعبي، وهناك  مقت�رشاً على درا�ضة الأ

من يتو�ضع فيه لي�ضمل الثقافة ال�ضعبية كلها 

من عادات وتقاليد وفنون وحرف �ضعبية.

دب ال�ضعبي  ومم������ا ل �ض������ك في������ه اأن الأ

ّن دور الفرد يف  جمه������ول املوؤل������ف، لي�������ض لأ

ّن العامة ا�ضطلحت  اإن�ضائ������ه مع������دوم، ول لأ

على اأن ينكروا حق املوؤلف يف اأن ين�ضب اإليه، 

دب ال�ضعب������ي ي�ضتوي وذوق اجلماعة  ّن الأ لأ

ّن العمل  أثراً فنياً يوافق كل النا�ض، وكذلك لأ ا

دبي ال�ضعبي ل يتخذ �ضكله النهائي  الفني الأ

قبل اأن ي�ضل اإىل اجلمهور. وهذا النقل كما 

ه������و معروف ل تلزمه ح������دود جامدة بحيث 

يكون من امل�ضتطاع اأن ي�ضاف اإليه، اأو يحذف 

أثناء انتقاله من  أو يعاد ترتيب عنا�رشه ا منه، ا

مكان اإىل اآخر، وموطن اأدبي اإىل موطن اأدبي 

ثان. وبع�ضه������م يدق������ق يف الت�ضمية، فيعتر 

ال�ضع������ر ال�ضعبي ه������و �ضعر جمه������ول القائل، 

ويعت������ر ال�ضع������ر املحكي هو �ضع������ر معروف 

دبية هي  قائل������ه، واأرى اأن الفنون ال�ضعبية الأ

التي قالها �ضاحبها باللغة الدارجة يف املكان 

بيات  الذي يعي�ض فيه، �ضواء كان �ضاحب الأ

أو كان جمهولً. معروفاً ا

ويتحدث الباحث عبد حممد بركو ذاكراً 
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�ضع������ار ال�ضعبية ومدى  اأهمية الأ

الذوق  تطوي������ر  م�ضاهمته������ا يف 

احل�ضي والفني بقوله: »�ضاهمت 

الفنون ال�ضعبية ول �ضّيما الفنون 

الغنائي������ة بتطوير الذوق احل�ضي 

والفن������ي واجلم������ايل، وحف������زت 

ن�ض������ان دائم������اً عل������ى العم������ل  الإ

ب������داع وعل������ى مر  والعط������اء والإ

القرون قدمت هذه الفنون للنا�ض 

مبختل������ف بغاته������م زاداً لغوي������اً 

وثقافي������اً ُمهم������اً، اأعطت اللغات 

ف�ضاًل  خ�ضو�ضيته������ا  القومي������ة 

عن غر�ضه������ا وتكري�ضها مفاهيم 

وطان، ودعوتها اإىل  النتم������اء لالأ

واإن  واجلم������ال..  واخلري  احلب 

ظهور هذه الكن������وز الفريدة من 

لوان ال�ضفوية  �ضعار ال�ضعبية ون�رش هذه الأ الأ

ال�ضعبية �ضيفتح الباب وا�ضعاً نحو املزيد من 

التمازج اللفظي والفكري والتعبريي والفني 

بني الفنون ال�ضعبية العربية، �ضيمهد الطريق 

دب ال�ضعبي العربي،  نحو درا�ضات فنية يف الأ

)6(
غنية العربية. و�ضيطور الأ

دب ال�ضعبي  �ض������ارة اإىل اأن الأ وينبغ������ي الإ

الفلكل������ور من العلوم الت������ي تدّر�ض يف جميع 

جامعات العامل املتق������دم، ويف معظم معاهد 

الفنون، وكليات الرتبي������ة، فكل جمتمع مهما 

ك������ر اأو �ضغر امل������وروث الثقايف عن������ده، فاإن 

هذا املوروث يلع������ب دوراً يف حتديد مالمح 

 عن خ�ضائ�ض������ه وقيمه 
ّ

�ضخ�ضيت������ه، ويع������ر

أدبن������ا ال�ضعبي –كجزء من  ب�ضدق واأمانة. وا

الرتاث- هو كل ما ج������اء باللغة املحكية من 

أو ن������رث، تناقله النا�ض ع������ر اأجيالهم،  �ضع������ر ا

فاأن�ضدوه يف اأفراحهم واأحزانهم، يف حقولهم 

وبواديهم، وعلى متون مراكبهم، وتداولوه يف 

اأم�ضياتهم ولياليهم، وخالل حياتهم اليومية 

املعتادة، فاأثر بهم، وطبعوه بطوابع اأجيالهم، 

فج������اء �ضوراً �ضادقة، تر�ض������م بجالء مالمح 

حياة النا�ض يف جمتمعاتهم، هذه الفنون تر�ضم 

عراف، واخل�ضال،  الع������ادات، والتقاليد، والأ
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وال�ضمائل، وتقدم القيم الروحية واملادية يف 

املكان والزمان..

�- بداياته:

دب  وىل لظهور الأ رها�ضات الأ وح������ول الإ

أرك������ز على  ال�ضعب������ي، اقت�������رش احلدي������ث وا

مل������رياث ال�ضع������ر ال�ضعبي  وىل  البداي������ات الأ

قبل احلديث ع������ن فنونه حيث )كانت بداية 

أوائل الع�رش العبا�ضي،  التجديد يف ال�ضعر يف ا

وعندم������ا ظهر ال�ضتعمال املزدوج واملخم�ض، 

وهي مقطوعات �ضعري������ة مرتابطة، وتتاألف 

أ�ضطر، ثم ن�ضل اإىل  أربعة ا كل مقطوع������ة من ا

العهد اململوكي وتدخ������ل الفنون امل�ضتحدثة، 

ندل�ض فن  أت������ي من املغ������رب العرب������ي والأ ويا

املو�ضح والزجل، وم������ن امل�رشق العربي وبالد 

أت������ي فن الدوبي������ت واملوليا والقوما  فار�ض يا

والكان كان، تل������ك الفنون اأخذت تتطور بعد 

دخول العامية فيها، واأخذ النظم فيها ي�ضهل 

ويت�ضطح، وكان لغي������اب العن�رش العربي عن 

أث������ر يف �ضعف  احلك������م يف العه������د اململوكي ا

ال�ضعر، و�ضعف الفن������ون امل�ضتحدثة، خا�ضة 

يف دخ������ول اأ�ضحاب احل������رف يف التجريب، 

وكان معظمهم �ضئيل الثقافة، وياأتي عندها 

�ضعره فقري املعاين وال�ضور، وقد يكون فرط 

ال�ضع������ف الذي ظه������ر يف العه������د اململوكي 

م������ة العربية  واجلرك�ض������ي راجع������اً اإىل اأن الأ

قد خارت قواها بع������د احلربني الكا�ضحتني 

ال�ضليبية والتتارية، وبعد امل�ضائب الطبيعية 

الكث������رية. وه������ذا ال�ضع������ف اأو�ض������ل ال�ضعر 

امل�ضتحدث اإىل »ال�ضعبية« وخا�ضة بعد ظهور 

م�ضكل������ة الزدواج اللغوي، حي������ث لغة النا�ض 

العامي������ة يف واد، ولغ������ة ال�ضاعر الثقافية يف 

آخ������ر، وهذا م�ّض املف������ردات، والقواعد  واد ا

النحوية، والرتاكيب، وهذه امل�ضكلة بداأت مع 

عاجم، وت�ضكلت  بداية اختالط الع������رب بالأ

العامي������ة، واأخذت ت�ضتفحل مع تقدم الزمن، 

وبذل������ك مثل ال�ضع������ر حياة الب�������رش الواقعية 

)7(
احلقيقية يف �ضموها وانحدارها(.

ويف درا�ضة ال�ضعر وال������رتاث ال�ضعبي يف 

�ضورية، جند اأن �ضورية غنية باألوان الفلكلور، 

فكل منطقة لها تراثها ال�ضعبي اخلا�ض بها، 

وعر التمازج والنتقال تت�ضكل لوحة تراثية 

أل������وان قادمة  متنوع������ة متكامل������ة مر�ضومة با

من منطقة الف������رات، ومن حوران ومن جبل 

الع������رب يف جن������وب �ضوري������ة، وم������ن املنطقة 

الو�ضط������ى، وم������ن ال�ضاح������ل والبادي������ة، ومن 

املناط������ق ال�ضمالية، وكل منطقة تكّون تراثها 

أ�ضارت  ن الرتاث كما ا عر الزمن الطوي������ل لأ

الدكتور اإن�ضاف حمد بقولها:

ي  )ال������رتاث ه������و الر�ضي������د التاريخي لأ

أم������ة، فاإّن التاريخ يغدو  أو ا أو �ضعب ا جماعة ا

جزءاً م������ن اللحظة احلا�������رشة بقدر ما هي 

اللحظة احلا�رشة جزء من التاريخ. والرتاث 

أو اأحداثاً  أو كتباً معّينة، ا لي�ض ن�ضو�ضاً ذاتها، ا

منتقاة، ب������ل هو فهم الب�رش لكل ما حدث يف 
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)8(
املا�ضي بكّل جوانبه(.

ومن اأج������واء ه������ذه الفن������ون امل�ضتحدثة 

تطورت الفنون الفلكلورية ال�ضعرية ال�ضعبية 

الت������ي �ضرن�ضد بع�ض فنونه������ا، وامل�ضاجالت 

فيه������ا، واأغرا�ضها، ودوره������ا وتوثيقها، تلك 

ق�ضايا طرحها ال�ضع������ر ال�ضعبي، ومّتيز بها، 

وهي ق�ضايا ال�ضعر الف�ضيح ذاتها.

�- دور ال�ضع���ر ال�ضعب���ي يف مي���دان 

احلياة:

جن������د اأن ال�ضع������ر ال�ضعبي ك������رتاث لعب 

دوراً يف احلي������اة الجتماعية وهو –كما قال 

أ�ضعد �ضعيد-: )عل������ى �ضلة وثيقة  ال�ضاع������ر ا

بال�ضعب ويحمل همومه اليومية.. فحواراتنا 

املنرية ل تخلو م������ن التوجيه بقدر الرتفيه، 

ول تخلو من النقد ال�ضيا�ضي، والجتماعي. 

أك������رث نتاجي املكت������وب هو مطال������ب يومية،  ا

تتعلق بالعامل، والفالح، واملت�رشد، والطالب، 

أة. فال�ضاعر الذي  و�ضكوى الفنان، وو�ضع املرا

ل يتمكن من ا�ضتيعاب ع�رشه، والتعبري عنه 

)9(
يكون �ضاهد زور(.

اإنه يعّر عن مالم������ح الق�ضايا الوطنية، 

حيان ينطلق  والقومية، واإن كان يف بع�ض الأ

من املحلية، ولكننا ل نتوج�ض �رشاً من ذلك، 

دب احلقيق������ي هو ال������ذي ينطلق من  ّن الأ لأ

املحلي������ة، اإىل الوطنية القطرية، اإىل ال�ضمول 

ع������م، ويتجلّ������ى دوره من خالل  القوم������ي الأ

تية: مواقفه الآ

- موقف ال�ضاعر من اال�ضتعمار:

طر التي يطرحها ال�ضعر ال�ضعبي،  ومن الأ

كان ومازال موقفه موقفاً وطنياً تاأليباً، وكم 

ح������دا املقاتلون يف خنادقهم اأهازيج ال�ضعراء 

ال�ضعبيني، فاأ�ضعل������ت روح احلما�ضة، وحتقق 

الن�رش، كما اأن ال�ضاع������ر نف�ضه مل يكن ينظم 

أمل يعلن  ق�ضيدته بعيداً ع������ن �ضاحة املعركة، ا

ال�ضاعر عي�ضى اأيوب حّبه العميق، واجلارف 

لب������الده يف مقدمة ديوان������ه )�ضومر(؟ عندما 

قال:

يا ريت لو عندي

�ضي قلب زيادي

تا ا�ضبع من ع�ضقك يا بالدي

ويا بالد والدي

كما ن�ض������ري اإىل ال�ضعر ال�ضعب������ي املقاوم، 

وم������ا به من حما�ض������ة يف اإ�ضعال ن������ار الثورة 

�ضد املحتل يف قلوب اجلماهري، فهو ي�ضّجل 

مثلة كثرية، حي������ث مل تقم ثورة  الوقائ������ع، والأ

�ضعبية جماهريية يف الوطن العربي اإل وكان 

لها �ضعراوؤها و�ضعرها.

الق�ضاي���ا  م���ن  ال�ضاع���ر  موق���ف   -

االجتماعية:

هذا اأمر طبيع������ي، فال�ضاعر ال�ضعبي هو 

جزء من الظروف الجتماعية العامة، لذلك 

نرى يف �ضعره ال�ض������ورة ال�ضاخرة، وال�ضورة 

اجلادة يف اإدانة الظاهرة املتخلفة، ولي�ض يف 

حيان،  ذل������ك فح�ضب، اإمّنا هو يف كثري من الأ
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ي�ض������ع احللول، وي�ضف ال������دواء، وهو بذلك 

ميثل الرائد، والفن������ان، واملنا�ضل، واحلكيم، 

واملوؤرخ، والفيل�ضوف بالوقت نف�ضه، ومن هنا 

تتوال������د �ضعبيته با�ضتم������رار، ويحفظ �ضعره، 

ل�ضن، وما ق�ضي������دة )�ضباطي  وتلهج ب������ه الأ

العتي������ق( وق�ضيدة )بيتن������ا( اإل ر�ضد للواقع 

الجتماعي باأ�ضل������وب �ضاخر، حاول ال�ضاعر 

ميخائيل عيد فيهما اأن ير�ضد واقعاً، اأعا�ضه 

يف طفولت������ه من جهة، ولك������ي يبت�ضم القارئ 

عن������د قراءة الت�ضوير من جه������ة ثانية، يقول 

)10(
وا�ضفاً ال�رشير يف البيت الريفي:

ما بيهّزين وتخت مهري كرت  

يهزين من دون ما هّزه ي�ضل 

عاززته الدنى بي�ضل طول العمر  

دن الليل   زفرات و�رضير وعاطي الأ

ومن خالل احلكمة ن�ضمع الن�ضائح، يقول 

ايل العتابا، ويقّدم بعداً اجتماعياً يف  اأحد قوَّ

ذلك عر فن العتابا:

مازالوا هالعمر غم�ضة عني وعني

واع��ني ن��ك��ون  قيمنا  ع  �����رضوري 

اللي بي�رضب من مية عني وعني

ال ي��رم��ي احل��ج��ر ب��ع��د ال�����رضاب

ويف احلياة الجتماعية قد يكون ال�ضعر 

أداة لتعلي������م الطف������ل  غني������ة ا ال�ضعب������ي يف الأ

حب الوطن، وحب اخل������ري، وممار�ضة القيم 

فع������ال  خالقي������ة، وال�ض������ري يف طري������ق الأ الأ

احلمي������دة، وفهمها، هناك اأغان تعلم الطفل 

العملي������ات احل�ضابية، والعلوم، وهناك بع�ض 

غاين التي تزكي الروح الوطنية، والقومية،  الأ

والتغن������ي بالأجماد العربي������ة، كما يف كلمات 

ال�ضاعر عي�ضى اأيوب.

وكيف ل يك������ون لل�ضعر ال�ضعبي دور هام 

يف احلياة الجتماعي������ة؟! وهو الذي يج�ضد 

فراح التي حتّول العر�ض اإىل احتفال  اأغاين الأ

�ضعبي كامل، ميكن اأن يتطرق الكالم فيه اإىل 

اأي مو�ض������وع، يعّر عن هموم ال�ضعب يف تلك 

غاين  أو ع������ن اأمانيه، وقد تكون الأ اللحظة، ا

أه������ل العرو�ض،  حافل������ة باملبالغ������ات يف مدح ا

أه������ل العري�������ض، ولكن كل ه������ذه املبالغات  وا

ي�ضفع لها ج������و البهجة ال������ذي ي�ضيطر على 

الحتفال، وهناك اأي�ضاً الحتفالت الدينية، 

أي�ضاً اأغاين  وما ي�ضحبها من اأغان، وهناك ا

العمل، واأغاين الرثاء، وكّل ذلك �ضمن اإطار 

احلياة الجتماعية.

عالم: - دور ال�ضاعر يف االإ

عالم،  ي�ضم������و دور ال�ضاعر ال�ضعبي يف الإ

حيث يج�ّضد دوراً ل ي�ضتهان به، ففي فرتات 

عالم متطورة،  وع�ضور زمنية مل تكن و�ضائل الإ

ومنت�رشة كما يف الوقت احلا�رش، كان ال�ضاعر 

ال�ضعب������ي ميثل جه������ازاً اإعالمي������اً متكاماًل، 

أو  فالق�ضي������ة الت������ي دارت حوله������ا ق�ضيدته ا

أبياته، حفظها جال�ضه، ثّم رّددها، ثم تناقلها  ا

خ������رون وهكذا.  ال�ضامع������ون، واجلال�������ض الآ

وباعتبارها تر�ضم الهم الجتماعي، وت�ضلط 
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ال�ضوء عليه، وت�ضع احل������ل له، فاإنها تنت�رش 

انت�ض������ار النار يف اله�ضيم، ه������ذا يف املا�ضي، 

عالم  فكيف حال ال�ضعر ال�ضعبي اليوم عر الإ

احلدي������ث، فال�ضع������ر ال�ضعبي ال������ذي يحمل 

الكلم������ات الراقية، وامل�ضمون اجليد، ويُقّدم 

بلحن رائع، يلع������ب دوراً هاماً يف تاأثريه على 

ن�ضانية. جوهر، وقيم النا�ض الروحية والإ

3- توثيقه:

دوار املهمة لل�ضعر ال�ضعبي  اأمام ه������ذه الأ

ك������رتاث علين������ا الهتم������ام بتوثي������ق الرتاث 

الفلكلوري يف اأي منطقة من �ضورية. وكم هو 

جميل اأن ي�ضاحب ه������ذا التوثيق )الغربلة(، 

بحيث نحف������ظ املبدع واملفيد من������ه، والذي 

ي�ضتطيع مواكبة الع�رش.

ويكون الهتمام بال������رتاث ال�ضعبي، عر 

خط������ط، واأدوات، وبرامج تنفيذية، تقوم بها 

جهات ر�ضمية، م������ن اأجل حتديد ال�ضخ�ضية 

الوطني������ة لرتاثنا، �ضم������ن درا�ضة مو�ضوعية، 

دبية،  ت�ضته������دف التكامل مع الدرا�ض������ات الأ

وبذل������ك �ضي�ضهم ال������رتاث يف اإر�ضاء مقومات 

الفرد العرب������ي اجلديد الذي يحمل عنفوان 

املا�ضي، ويوؤ�ّضل احلا�رش، و�ضولً اإىل دميومة 

امل�ضتقبل.

وهذا اللتف������ات اإىل املا�ضي له دوره يف 

ر�ضم �ضورة احلا�رش وامل�ضتقبل، و)يف اأوقات 

زم������ات، وت�ضّظي ال������روح، يتلّفت  املحن، والأ

ن�ضان اإىل ما�ضيه، اإىل ذلك الزمن الفردو�ض  الإ

املحف������وف دوماً باحلنني، ذل������ك املا�ضي يف 

وج������ه من وجوهه هو ال������رتاث.. هو الثقافة 

أنتجها عقل جماعي، هي ذاتها الثقافة  التي ا

الفطرية البكر بكل مفرداتها، ورموزها. ويف 

ن�ضان على تراثه،  زمان ال�ضعبة يقب�ض الإ الأ

ّن تهديد هذا  وعلى ثقافته ال�ضعبية، وذلك لأ

الرتاث، وهذه الثقافة هو تهديد لل�ضخ�ضية 

والكينون������ة،  للتعي������ني،  تهدي������د  والهوّي������ة.. 

)11(
واحل�ضور يف اخلريطة الب�رشّية(.

والتوثي������ق هو نقل هذا ال������رتاث ال�ضعبي 

ال�ضفه������ي اإىل حال������ة املق������روء، وامل�ضم������وع، 

واملرئي، لكي يكون يف متناول املتلقي العربي، 

أ�ضار  جنب������ي يف ح������ال ترجمته. وكم������ا ا والأ

ال�ضاع������ر اأحمد را�ضد ث������اين بقوله: )اإذا كان 

أو ال�ضفهية،  الرتاث يعني الثقاف������ة ال�ضعبية، ا

أوليات تاأ�ضي�ض تفكرينا املعا�رش هو  فاإن من ا

اإخراجها من دائ������رة املهم�ض، والالمفكر به 

اإىل دائرة التفكري، ومن الالوعي اإىل الوعي، 

وم������ن امل�ضافهة اإىل الكتاب������ة. اإن وعينا على 

وجه التحديد ج������زر عائمة على حميط من 

»ال�ضعب������ي« وال�ضفه������ي، وبدلً م������ن اكت�ضاف 

ف�ضائن������ا الثقايف لطاملا هربن������ا من التوقف 

عن������ده، اأو حتى مواجهت������ه. ولطاملا قفز من 

داخلن������ا على �ضكل ن������وازع وتوجهات وميول 

رج������ح اإ�ضاراته������ا ودللتها  نتجن������ب على الأ

العميق������ة والق�ضية اإننا يف حاجة اإىل احلفر 

املع������ريف عميقاً يف البقعة التي تتحرك فيها 
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اأرواحنا. وهنا. اأي يف امل�ضافة التي نقطعها 

يف احلف������ر تكمن حداثتن������ا. اإنه ل خيار بني 

ن�ضان اأن يكون  النفتاح والنغالق. فم�ضري الإ

اإن�ضان������اً عاملياً. اأي ينخرط بق������وة يف كونية 

ن�ض������ان وكليته. وهذا النخ������راط �ضيكون  الإ

�ضليماً ومعافى عند التاأ�ضي�ض القوي لداخل 

)12(
كل فرد..(.

ويف هذا املجال ندرك راأي عادل الرا�ضد 

مارات  رئي�������ض حترير جملة تراث يف دولة الإ

العربي������ة املتح������دة، الذي بنّي كي������ف ي�ضمد 

الرتاث اأمام هذه التغريات التي جتتاح العامل، 

وبنّي جتربتهم بقوله:

ن اأ�ضب������ح منفتحاً ب�ضكل مل  )اإن الع������امل الآ

ي�ضبق له مثيل، والتغي������ريات تكاد ت�ضمل كل 

جمتمعات الدنيا. ولكن لبد من بناء حوائط، 

أو منعها بل لغربلتها،  ل ل�ضد هذه التغيريات ا

ومنعه������ا من اجتث������اث ال������ذات الوطنية من 

جذورها، والتح������ول اإىل ن�ضخ كربون �ضعيفة 

املعامل، هزيل������ة التقاطي������ع، ومفككة املعاين. 

والرتاث كما اأفهم������ه يعني الهوية، والذاكرة، 

ومن������ط احلياة، ومن������ط ال�ضخ�ضية وطريقة 

أ�ضا�ض  أ�ضلوب حياة وتفكري على ا التفكري، فهو ا

تراكمي مرتاب������ط العنا�رش، يبداأ يف املا�ضي، 

ويتوا�ض������ل يف احلا�رش، وي�ضتمر يف امل�ضتقبل 

م������ن دون اأن يكون مكان������ه املتاحف، وزمانه 

املا�ضي.. ولذلك، وحتى ت�ضتمر هذه احللقة 

املرتابط������ة يف حف������ظ و�ضيان������ة ال�ضخ�ضية 

الوطنية، لبّد من اللتفات اإىل ما يلي:

1- مبا اأن املوؤ�ض�ضة اأ�ضبحت هي القا�ضم 

امل�ض������رتك يف حي������اة املجتمع������ات احلديثة، 

ف������اإن »ماأ�ض�ضة« الرتاث ت�ضب������ح م�ضاألة مهمة 

لتحقيق الهدف الوطني املذكور اأعاله.. وقد 

�ضخرت لتحقيق ذلك اإمكانات �ضخمة متثلت 

يف حتويل عملي������ة غر�ض ال������رتاث، واإحيائه 

جيال من املواع������ظ والتوجيه  يف نفو�������ض الأ

آلية  بوي اإىل ا مالء الأ أ�ضل������وب الإ ن�ضائي، وا الإ

موؤ�ض�ضية، يوجهها منه������ج، وتدعمها مرافق 

وميادي������ن تدريب عالية امل�ضت������وى، وينفذها 

خمت�ض������ون من املهتمني بال������رتاث، ممن بقي 

م������ن جيل ال�ضابقني، وم������ن ي�ضري على دربهم 

م������ن الالحقني، اإ�ضافة اإىل م�رشفني تربويني 

يتم انتقاوؤهم بعناية فائقة.

جي������ال اجلديدة  2- تن�ضي������ط ذاك������رة الأ

بربطه������ا برم������وز ومف������ردات تراثها يف خط 

خ������ذ باأ�ضباب  مت������واز مع ت�ضجيعه������ا على الأ

احلداثة واملعا�رشة، وذلك يف »خلطة« تنقلنا 

�ضهام  من موقع التلقي اإىل موقع املبادرة والإ

ن�ضانية وفق خ�ضو�ضية  يف اإثراء احل�ضارة الإ

)13(
ثقافية مميزة ومتفاعلة يف الوقت نف�ضه.

أت������ي اأهمية التم�ّضك بالرتاث من كونه  وتا

�ضال������ة واجلذور هو هوية  ل������ه امتداد اإىل الأ

أّي مكان  ر�ض، فلو ُطرح �ض������وؤال يف ا ه������ذه الأ

من هذا العامل به������ذا ال�ضكل: من هو ال�ضعب 

ال������ذي اأبدع فن العتاب������ا والنايل وال�ضويحلي 
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والقدود والزجل والالل والدلعونة وظريف 

أب������و الزلف وغريها؟ لكان اجلواب:  الطول وا

هو ال�ضع������ب العربي يف بالد ال�ضام. اإذاً ملاذا 

همال لهذا الرتاث ال�ضعبي؟ هذا التنّكر والإ

ويذهب الباحث �ضلطان بخيت العميمي 

بهذا ال�ضاأن من اأجل اإحياء الرتاث والتوا�ضل 

م������ع اجلذور بقوله: )فاإنن������ي اأرى اأن الرتاث 

ه������و اجلذور الت������ي ترب������ط ال�ضخ�ض بوطنه 

واأر�ضه، ومن منا ل يحب اأن تكون له جذور 

أنه غريب عنه، ومن  يف وطنه، ل ي�ضعر معها ا

منا يحب اأن ياأتي عليه يوم، ليجد نف�ضه بال 

خرون باأن  جذور، ومن منا يحب اأن يعريه الآ

ل جذور له؟(.

الرتاث اإذاً ه������و الدين، ال�رشف، والكرم، 

وال�ضجر،  والبح������ر،  وال�ضح������راء،  واجلمل، 

والبئر، واللب�ض، وال�ضعر، و.. اإىل مال نهاية، 

أيت������م اإىل اأي مدى ميك������ن للرتاث اأن يكون  أرا ا

أيتم  أرا ب�ضيطاً ووا�ض������ع الف�ضاء يف اآن واحد، ا

كيف ميكنن������ا اأن منار�ضه يف حياتنا من دون 

اأن ن�ضعر به اأحياناً.

ن�ضان  اإن وجود الرتاث املرتبط بجذور الإ

ر�ض، يعادل وجود بطاقة  على بقعة ما من الأ

أنه من  هوي������ة ل�ضخ�ض ما يف دولت������ه، توؤكد ا

�ض������كان هذا البل������د، يحمل ا�ضم������ه، وفقدان 

الرتاث واختفاوؤه يعن������ي فقدان هذه الهوية، 

والعي�ض غريباً على حفنة تراب.

اإل اأن ه������ذه املعاي�ضة بيننا وبني الرتاث، 

اأ�ضبحت مهددة يف ظل التحولت احل�ضارية 

الكبرية واملهولة، فقد اأ�ضب������ح الو�ضع مهيئاً 

لتغريات، وتاأثريات كبرية يف ثقافة، وعادات 

ر�ضية، مبج������رد كب�ضة زر،  �ض������كان الك������رة الأ

�ضحاب  أب�ضط ما ميكن تو�ضيحه كهدف لأ وا

هذه التاأثريات، هو اأن من ل تراث ولجذور 

خرين من جذورهم،  له، يح������اول اأن يقتلع الآ

ليكون������وا مثل������ه، واأن ال������رتاث والتم�ض������ك به 

وبالقدمي لي�ض اإل �رشباً من �رشوب التخلف 

واجلهل.

�ضياء كثرية، تعر  لقد اأ�ضبحنا نفتق������د لأ

عن هويتن������ا وجذورنا التي ميك������ن اأن نقول 

خرين من خالله������ا، من نحن، نفتقد اإىل  لالآ

أبدلن������اه برامج غثة  أدبن������ا ال�ضعب������ي، الذي ا ا

أنا ل  مثل �ضت������ار اأكادمي������ي و�ضوبر �ضت������ار. ا

اأدع������و اإىل التم�ضك بكل ما ه������و قدمي، واأن 

أو األ ن�ضاه������د التلفاز،  ل نلب�������ض اجلدي������د، ا

واأن ل ن������اأكل من املح������الت واملطاعم، اإمنا 

اأدعو اإىل ع������دم الجنراف اإىل هذه املظاهر 

اجلديدة، اجنرافاً اأعمى، نبني عليه ثقافاتنا 

وعاداتنا، ويجب علين������ا اأن نعرف »بت�ضديد 

أبناءنا مبا�ضينا، ومن هم، ومن نحن،  الراء« ا

وكيف ع�ضنا. وهناك ع�������رشات الطرق التي 

ميكن من خاللها ال�ضتفادة من هذا الرتاث، 

واإع������ادة اإحيائه وتكرميه، ب�ضورة يعود معها 

ذلك الراب������ط بجذورنا يف هذا الوطن، ومن 

هذه الطرق:
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1- ت�ضم������ني م������ادة درا�ضي������ة يف املناهج 

الرتبوي������ة للطلبة حتوي عنا�������رش يف الثقافة 

ال�ضعبية.

دب ال�ضعبي يف  2- تدري�������ض مواد عن الأ

اجلامعات، وت�ضجيع ن�رش البحوث والدرا�ضات 

دب ال�ضعبي وثقافته. العلمية يف الأ

عالمية مبختلف  3- اهتمام الو�ضائل الإ

دب ال�ضعبي، اهتماماً  أ�ضكالها بال������رتاث والأ ا

�ضحيحاً ومدرو�ضاً.

دب ال�ضفاهي من  4- العمل على جمع الأ

كبار ال�ض������ن، وتوثيقه ودرا�ضته درا�ضة علمية 

هميته ودوره يف املجتمع  واأكادميية، اإبرازاً لأ

)14(
قدمياً وحديثاً.

أ اقرتاحاً اآخر م������ن اأجل املحافظة  ونقرا

�ضتاذ �ضعيد ال�ضنحاين،  على الرتاث م������ن الأ

�ضارة اإىل اأن  حيث يق������ول: )اأولً ل بد من الإ

احلداث������ة ا�ضتهدفت الثالثية املقد�ضة يف كل 

ن�ض������ان: والذي يت�ضمن  جمتمع، األ وهي، الإ

ميان والعقيدة  ن�ضانية والروحية والإ القيم الإ

والقي������م الجتماعية، ثم امل������كان: وهو حجر 

ن�ضان،  الزاوي������ة يف العالقة احلميم������ة مع الإ

ثم الزمان: ويت�ضم������ن البعد الوجودي. هذا 

خر  ال�ضتهداف اأدى اإىل حالة مواجهة مع الآ

يف ظ������ل تقدم تقن������ي وتكنولوجي يبقي هذه 

املواجه������ة يف دميوم������ة حي������ث الف�ضائيات 

أينما  ن�ض������ان كظله ا نرتنت الت������ي تتبع الإ والإ

أينما حّل، ه������ذه املواجهة اأدت بنا  ارحتل، وا

أولها وهي  أربعة م������ن تراثن������ا ا اإىل مواق������ف ا

اله������رب اإىل الرتاث باعتب������اره نهجاً وا�ضحاً 

يعطين������ا �ضالبة وقوة ومنع������ة يف زمن تتبدل 

في������ه القيم كما تدور عق������ارب ال�ضاعة، ثاين 

ه������ذه املواقف هو الهرب م������ن الرتاث حيث 

ينح������و البع�������ض اإىل الهج������وم عل������ى الرتاث 

�ضادة بالبديل  باعتباره قيداً على احلرية والإ

وهو النمط الغرب������ي املتحّرر، ثالث املواقف 

هو الهروب بالرتاث، وهو موقف توفيقي بني 

الداعني اإىل التجديد والداعني اإىل احلفاظ 

على الرتاث، اأما املوقف الرابع فهو ا�ضتدعاء 

ال������رتاث بحيث يرى اأ�ضحاب هذا املوقف اأن 

خر م�ضلّم ب������ه نتيجة الثورة  التج������اوب مع الآ

التكنولوجية، ولكن اأي�ضاً يدعو اإىل احلاجة 

اإىل املحافظة على الرتاث.

ويف جمال ا�ضتعادة الهوية الوطنية اقرتح 

ما يلي:

اأولً: ت�ضجي������ع حرك������ة البح������ث والتوثيق 

ن هن������اك حاجة  جلمي������ع جوانب ال������رتاث لأ

�ضل واملنبع.. دائمة اإىل التجديد يف الأ

ثانياً: تاأ�ضيل درا�ضة وتعلم تراثنا الوطني 

أو درو�ض  يف مناهجنا التعليمية لي�ض كمالحق ا

أن�ضطة ل منهجية بل مبنهج درا�ضي  أو ا تقوية ا

متكامل وتعريفه������ا برتاثها العري������ق وتاأكيد 

اأهمية التم�ضك به يف ظل التحولت العاملية 

ن والغ������زو ال�ضم������ويل للمفاهيم  اجلاري������ة الآ

خرى. الأ
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ندية  ثالثاً: ن�������رش ودعم اجلمعي������ات والأ

القائمة عل������ى جمع الرتاث وحفظ������ه مادياً 

)15(
ومعنوياً.

ويف �ضوري������ة هناك مب������ادرات فردية يف 

عملية التوثيق لل�ضع������ر ال�ضعبي، وياأتي ذلك 

من الندف������اع الذاتي للباحث������ني يف الرتاث 

ال�ضعب������ي، وهذا الغنى والتن������ّوع كان له دور 

كب������ري يف ج������ذب الباحث������ني. ويف ال�ضنوات 

خرية قدمت وزارة الثقافة يف �ضورية عر  الأ

مديري������ة الرتاث عدداً م������ن الكتب يف جمال 

الرتاث املادي والالمادي.

بداع ال�ضعبي اإىل جانب كونه  وهكذا فالإ

ح�ضيلة خرات متوارثة هو تعبري عن فل�ضفة 

ن�ضان الدائم مع  احلي������اة اليومية، وتفاعل الإ

أه������داف �ضيا�ضية  ما ي�ضتجد م������ن ظروف وا

واجتماعي������ة وثقافية، وبهذا يع������د الفلكلور 

ن�ضانية. بحق جوهر الثقافة الإ

وال�ضعر ال�ضعبي ب������كل فنونه، واأغرا�ضه 

كان ل������ه الوق������ع املوؤثر يف نفو�������ض النا�ض يف 

أتراحهم،  �ضورية، وكان �ضيداً يف اأفراحهم، وا

وبكل �ضدق وعفوية، يطّل ال�ضاعر ال�ضعبي، 

جي������ال، وقطع  وق������د �ضامر ه������ذا ال�ضعر الأ

الع�ضور، واأعطى كل جيل نغمته، وحّمله كل 

جيل اأفكاره، �ضيبقى خالداً خلود احلياة.
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ان�سغ������ل جورج بو�ش وميخائيل غوربات�س������وف يف حمادثات نزع ال�سالح ومل 

يتو�س������ال اإىل اتفاق حول اجلانب الذي �سيقوم بطائراته من التحقق بااللتزام 

مريكي، اأو اجلانب ال�سوفييتي. اأخفق  ب�رشوط االتفاقية، ه������ل هو اجلانب االأ

املرتج������م ال�سوفييتي، اأغور غور�سيلوف، يف �سم������اع غوربات�سوف وترجم كالم 

ه������داف التحقق �ستكون لدى  غوربات�س������وف باأنه يق������ول اإن طائرة التفتي�ش الأ

مريكان من هذا  مريكي. �سع������ق االأ اجلان������ب ال�سوفييتي بدال من اجلانب االأ

التغيري املفاجئ يف املوقف الرو�سي. وطلبوا منه التاأكد من عبارته. فاأعادها 

باحث ومرتجم من �ضورية.

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.
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 verified party «  لكنه������ا هذه املرة كانت
ولي�س verifying party والتي هي املنعك�س 

ال�سحيح للموقف ال�سوفييتي .,.

حراج   ي�سف غور�سيلوف يف مذكراته الإ

ال�سديد الذي تعر�س له يف تلك اللحظة. 

أ�س������ه لينظر اإيل.  أدار را »كل من ح�������ر ا

ر�س,  متنيت يف تلك اللحظ������ة لو تبتلعني الأ

وقال يل اأحدهم مرة باأن » املرتجم اجليد هو 

كالهواء – ل نح�س به حتى يتلوث«. فال اأحد 
ينتبه اإىل املرتجم طاملا مل يخطئ, لكن ما اإن 

يزّل حتى ي�سبح حمط اأنظار اجلميع .

)1997:26 غور�سيلوف1(

الرتجمة ونزع مادية الف�ضاء 

 انتب������اه املرتج������م �س������يء اعتي������ادي يف 

الرتجم������ة. فالعم������ل اجليد ل يكاف������اأ عليه, 

اأما العمل ال�سيئ فيُنب������ه اإليه. فلي�س هناك 

اأخبار ت�سن������ف جيدة. لكن يف هذا اجلانب, 

قد تك������ون الرتجمة منطية بدلً من اأن تكون 

ا�ستثنائية. لحظ هيغ������ل باأن بومة مينريفا, 

اإلهة احلكم������ة, ل تطلق جناحيه������ا اإل عند 

الغ�س������ق. فهي تطلقهما عن������د امل�ساء حينما 

�سياء باأجزائها فقط, وتظهر مرئيات  ترى الأ

أو الرتجمة. فالعمى  جديدة, مرئيات املعنى ا

ولي�������س الب�������ر ميك������ن اأن ينت������ج الكثري من 

�سياء  املرئي������ات. وكما يرى بومان »ت������رى الأ

أو تتحطم: فال بد اأن ت�سقط  حينما تختفي ا

اأولً خ������ارج« معطياتها »الروتينية, لكي تبداأ 

�سئلة عن  البح������ث عن جوهرها, وتط������رح الأ

أو  أماك������ن وجوده������ا وا�ضتخدامها ا اأ�ضله������ا وا

قيمتها«. )بومان 2001: 121- 2( 

أ   عاملن������ا اأ�ضبح ظاه������راً لن������ا حينما بدا

يفتقد جانباً منه، اأو حينما توقف عن العمل 

أ�ضياء  بال�ضكل العتيادي. ثم كقاعدة »هناك ا

�ضعب������ة ومعقدة وغري معتمد عليها ومقاومة 

عدا كونها حمِبطة تفر�ض نف�ضها على روؤيتنا 

وانتباهن������ا وفكرنا )نف�������ض امل�ضدر: 122 (. 

وهك������ذا، لو اأن اختفاء املرتجمني اأ�ضبح اأكرث 

خرية، فمن الذي اختفى  جالء يف العقود الأ

اأو حتطم؟ من الذي يت�رشف بطريقة جديدة 

أو منقلب������ة؟ م������اذا عن الع������امل املعا�رش الذي  ا

جع������ل من الرتجمة ظاه������رة �ضعبة و معقدة 

وحمبطة تفر�ض نف�ضها على روؤيتنا وانتباهنا 

وفكرنا؟

 فق������د م������ّر القت�ضاد العامل������ي بتغريات 

خرية. وقد لحظ ديفيد  هامة يف العقود الأ

هاريف منذ زمن بعيد باأنه يف القت�ضاديات 

بداع التقني  املتطورة )»مل ينفك الرتكيز يف الإ

عل������ى خف�ض الكلفة وخف�������ض زمن احلركة 

يف الف�ضاء )ه������اريف 2000:59(. فالقنوات، 

وال�ضكك احلديدية، والطرق ال�رشيعة، واجلو 

والنقل النفاث جعل حركة الب�ضائع والنا�ض 

اأكرث �ضهولة، كما خف�ضت من معوقات البعد. 

انهيار اأنظمة بريتون وودز للتجارة والتبادل 

ال������دويل يف �ضبعينيات الق������رن الع�رشين اأدى 

أ�ضواق  اإىل اإلغاء القي������ود املالية واإىل انفجار ا

�ضهم العادية لحقاً.  )نف�ض امل�ضدر:60(.  الأ
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أو »نزع مادية  فاإزالة العقبات املادية للحركة ا

الف�ض������اء« من خالل تق������دم النظام الرقي، 

نرتنت ل يعني  والراديو، والت�ض������الت، والإ

باأن ال�ضفق������ات املالية ميكن اأن حتدث على 

نط������اق عاملي فق������ط، بل ميك������ن للفعاليات 

القت�ضادي������ة اأن تن�ضق فيم������ا بينها ف�ضائياً 

وم������ن خالل موؤ�ض�ضات مالي������ة اأو غريها ويف 

وقت واحد. 

ب������ني  التن�ضي������ق  اإىل  التح������ول  أمثل������ة  ا  

ب������ني بلدان ومناطق  الفعاليات القت�ضادية 

زمني������ة خمتلفة جتده������ا يف م�ضهد الرتجمة 

ملانية  املعا�������رشة. خذ �رشكة Schneider الأ

على �ضبيل املثال، هذه ال�رشكة التي اأوجدت 

نظم������ة عمالقة بلغات ثالث  توثيق������اً تقنياً لأ

نكليزي������ة( ويف  ملاني������ة، والإ )الفرن�ضي������ة، والأ

ميال.  ثالث������ة مواقع خمتلفة تف�ضلها اآلف الأ

فالتن�ضيق وترجمة املعلومات املتفرقة اأ�ضبح 

ممكناً يف ظل ا�ضتخ������دام اأنظمة تكنولوجيا 

املعلومات )هو فمان ومهنريت 2000: 66(. 

لحظ روبرت �ضران������غ والبريتو فورفوليا�ض 

بو�������ض، يف مقالة لهما عن تّكيف جملة التامي 

مري������كا الالتينية، كيف �ضمح توفر  Time لأ
�ضبك������ة بيانات ال�رشعة الفائقة وبرامج نظام 

الن�������رش الفرتا�ض������ي )QPS( لي�ض مبعاجلة 

أي�ض������اً يف �ضناعة  املكان وح������ده بل الزمان ا

الرتجمة العاملي������ة: فال�ضبك������ة ذات ال�رشعة 

الفائق������ة تعني ب������اأن اأي �ضخ�������ض يدخل اإىل 

QPS ميكنه العمل يف »املكتب الفرتا�ضي« 

نف�ض������ه. وهذا ي�ضمح بالنقل الفوري للملفات 

ب������ني جملة الت������امي واملرتجمني. كم������ا ي�ضمح 

للم�رشوع������ات الواقعة حتت ال�ضغط الزمني 

اأن ت�ضتفيد من اخت������الف الوقت حول العامل 

عند اجتم������اع الفري������ق العامل������ي، )�ضرنغ و 

فورفوليا�������ض بو�������ض2005: 25( .فاأنظم������ة 

تكنولوجي������ا املعلومات IT الت������ي تاأخذ على 

عاتقها ن������زع حملية الرتجم������ة واإبعادها عن 

آليات  أي�ض������ا حكاية فاعل������ة يف ا املرك������ز هي ا

ال�ضيط������رة على القت�ض������اد العاملي فاإن كان 

نظمة  هن������اك ت�ضتيت للجغرافي������ة ومتزيق لأ

نت������اج، فاإن هناك متركزاً متزايداً لل�ضلطة  الإ

امل�ضرتك������ة من خ������الل الندم������اج وعمليات 

نتاج امل�ضرتك التي  أو اتفاقي������ات الإ ال�رشاء، ا

تتجاوز احلدود القومية )هاريف 2000:63(. 

وال�������رشكات املهمة يف منطق������ة الرتجمة مثل 

 Berlitz Globalضبك������ة بريلت������ز العاملي������ة�

أو �ضبكة اإ�ض دي اإل SDL الدولية تلزم  Net ا
�ضي������اء كو�ضيلة لكت�ضاب  نف�ضها باكت�ضاب الأ

اخل������رة وال�ضيطرة على متطلب������ات ال�ضوق. 

وهك������ذا يف ع������ام 2001، اكت�ضب������ت ال�ضبكة 

 ،leapnet بريلت������ز العاملي������ة �ضبكة ليبن������ت

ا�ضرتاتيجي������ات  يف  املتخ�ض�ض������ة  ال�رشك������ة 

الت�ضويق ذات التكّيف الثقايف. وكانت لي�بنت 

 ،YAR قد اكت�ضبت يف وقت �ضابق ات�ضالت

ال�رشكة التي بداأت مع ال�ضخ�ض نف�ضه الذي 

أم������ريكا Euramerica، املكت�ضب  أورا أ�ض�ض ا ا

ال�ضاب������ق لل�ضبكة العالية بريلتز. كما اكت�ضبت 
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SDL الدولية عام 2001 الرتجمة 
لكرتوني������ة الت������ي ه������ي ق�ضم من  الإ

 ،Transparent Language
توط������ني  )اأعم������ال  ا�ض������رتت  كم������ا 

 Localization)ضكاي������ز� تقنيات 

 Business of Skyes
Technologies )فرايفالدز 10: 
2001(. فحرك������ة الط������رد املركزي 

عل������ى م�ضت������وى العملي������ات تعو�ض 

م�ضتوى  عل������ى  املركزية  باحلرك������ة 

املراقبة وال�ضلطة القت�ضادية .

 فاإذا كانت الرتجمة قد تاأثرت 

الي������وم كثرياً مبتغ������ريات القت�ضاد 

ال�ضيا�ض������ي و ل ميكن تناولها بعيداً 

عن ه������ذه املتغريات، كي������ف لنا اأن 

نتخي������ل الرتجمة يف ع�������رش الكوكبة، وبدقة 

أك������رث، ما ه������ذه العنا�������رش يف الرتجمة التي  ا

جتعله������ا مرئية لي�ض يف القرن العجوز واإمنا 

يف فجر الق������رن اجلديد؟ فالنم������وذج الذي 

ي�ضاع������د يف تغلي������ف العديد م������ن احلركات 

املتناق�ضة يف تطور الرتجمة يف ع�رش العوملة 

هو هذه ال�ضبكة.

ال�ضبكات وربط ال�ضبكات: 

ر�ضال   اإن اخرتاع نظام ال�ضيطرة على الإ

يف اآي بي IP عام 1974 - وبروتوكول �ضبكة 

أن������واع خمتلفة  الرتابط ال������ذي ي�ضمح بربط ا

م������ن ال�ضبكات � اأدى اإىل تطور نوع جديد من 

احلا�ضبات كان له نتائج مهمة على منظومة 

 .)1992 et el احلياة القت�ضادية )ه������ارت

فمن������ذ منت�ضف ثمانيني������ات القرن الع�رشين 

مل تعد تعمل احلا�ضب������ات مبعزل عن بع�ضها 

البع�ض بل على �ضكل �ضبكات وب�ضكل مطرد. 

لكرتونية  فتقا�ض������م ال�ضلطة على ال�ضبك������ة الإ

يعن������ي املقدرة على زي������ادة الذاكرة ومعاجلة 

ال�ضع������ة. وكانت النتيجة التغيري احلا�ضم، من 

»التخزي������ن املركزي للبيانات ومعاجلتها، اإىل 

تقا�ضم القدرة التفاعلية لل�ضبكات ،)كا�ضتيلز 

.)45: 1996

فالطلب على ا�ضتعمال حا�ضبات ال�ضبكة 

تقوده جزئيا احتياجات القت�ضاد العوملي:

 »املعلومات الفورية« التي ي�ضخها ال�ضوق 

ت�ضاعد عل������ى املناف�ض������ة العاملية، ل������ذا فاإن 
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ا�ضرتاتيجية ت�ضميم النظ������رة الفوقية تدعو 

اإىل الف�ضل يف البيئ������ة املتغرية با�ضتمرار ويف 

ديناميكية ال�ضوق املتنوعة جداً. فاملعلومات 

القادمة بزمان ومكان حمددين تعتر العامل 

احلا�ضم. فتكنولوجيا املعلومات ت�ضمح ب�ضكل 

متزام������ن بال�ضرتجاع الالمرك������زي ملثل هذه 

املعلوم������ات واندماجها يف نظ������ام ال�ضناعة 

ال�ضرتاتيجي������ة املرن������ة. هذه البني������ة العابرة 

عم������ال التجارية ال�ضغرية  للحدود ت�ضمح لالأ

واملتو�ضط������ة باأن ترتبط بال�رشكات الرئي�ضية، 

فامل�ضكل������ة تكمن يف ال�ضب������كات القادرة على 

ب������داع والقادرة على التكي������ف با�ضتمرار.  الإ

)نف�ض امل�ضدر :165(.

 يف رح������اب م�������رشوع ال�ضبك������ة، تق������وم 

املجال  بف�ض������ح  ال�ضاقولي������ة  البريوقراطي������ة 

فقية وي�ضب������ح تطوير الرامج  لل�������رشكات الأ

اإحدى القطاع������ات الديناميكية يف الت�ضنيع 

أ�ّض������ي لربط  م������ع تزاي������د احلاجة وب�ض������كل ا

حا�ضب������ات مرن������ة وذات معاجل������ة تفاعلي������ة 

بال�ضبك������ة. فاإن اأوجد من������وذج ال�ضبكة تعبريا 

عمال  ل������ه يف تكنولوجيا املعلوم������ات، ويف الأ

والعل������وم احلياتية والفيزيائي������ة )من خالل 

نظرية التعقيد( )كوفني وهايفيلد 1995((، 

أي�ض������اً مقالت تخمينية عن  فاإنه قد اأظهر ا

م�ضتقبل الرتجمة 

 يت�ضور اأح������د الباحثني احلالة حيث يف 

العامل امل�ضتقبلي املرتبط �ضبكياً، اإذا كان لدى 

ال�ضات�ض »ال�ضخ�ضي« SATS )نظام الرتجمة 

يل املتزام������ن( م�ضكلة يف ترجمة �ضيء ما،  الآ

فاإن������ه �ضري�ضل على الف������ور ا�ضتف�ضاراً اإىل كل 

ال�ضات�ض حول العامل )بال�ضبط كما نفعل اليوم 

نرتنت( لروؤية  باأ�ضئل������ة حمركة البحث على الإ

اأي �ضات�ض اآخر لديه ترجمة مقنعة. مبعنى، 

فكار التي  اأن التطورات موجودة م�ضبقاً يف الأ

خرية  ي�ضتخدمه������ا املرتجمون يف العق������ود الأ

عالنات،  الإ لك������رتوين ولوح������ات  الإ للري������د 

خبار وقوائم العناوين. تذكر  وجمموع������ات الأ

نتاليا �ضاهوفا ال�ضعوب������ة التي واجهتها هي 

وزمالوؤه������ا يف و�ضفه������ا لرتجم������ة م�ضطلح 

ترجمته������ا  »يف   knowledge worker
business @ الرو�ضية لكت������اب بيل غيت�ض

أر�ضل������ُت  ا  »:،the Speed of Thought
ا�ضتف�ضارا عن التعبري املعا�رش للم�ضطلح اإىل 

لنرتا )املنتدى العاملي للمرتجمني واملف�رشين( 

أراء خمتلفة  أبن������اء البلد لديهم ا ووجدت باأن ا

)�ضاهوف������ا 2001:32 (. فرمب������ا ل ي�ضتطيع 

املرتج������م الرو�ض������ي احل�ضول عل������ى جواب 

أن������ه �ضخ�ض مطلع وقريب  ب�ضيط، لكن مبا ا

نكليز  من التوا�ضل الف������وري مع املتكلمني الإ

املحليني فقد اأ�ضبح هذا ممكناً بتكنولوجيا 

املعلومات.

 ولك������ي ننتقل م������ن اخلا�������ض اإىل العام، 

كرث جتريدي������ة لل�ضبكات  م������ا اخل�ضائ�ض الأ

وم������اذا ميك������ن اأن تخرنا ع������ن الرتجمة يف 

ع�رش الكوكبة؟ اأول، تُعرف ال�ضبكة بنهايتها 

املفتوحة ولهذا متتل������ك املقدرة على التمدد 
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بال ح������دود. بهذا املعن������ى، ال�ضبكة مفتوحة 

وذات حدود متع������ددة بدل من حدود مغلقة 

ومركزي������ة )كيل������ي 1995 25-7(. بالنتيجة، 

ميك������ن اأن توؤدي العنا�رش اجلديدة اإىل اإعادة 

البن������اء بدون انهيار. ثاني������ا، ال�ضبكات لديها 

دواخل وخ������وارج. والنفتاح املحتمل لل�ضبكة 

ل يعن������ي باأنها مفتوحة للجمي������ع. ويف هذا 

ال�ضياق، له������ا دوران مركزيان، كدور الّبواب 

واملفت������اح. فالب������واب ه������و الذي يق������رر من 

�ضيدخل و من ل يدخل اإىل ال�ضبكة. واملفتاح 

ه������و الذي يق������رر ال�ضبكة الت������ي تت�ضل اأو ل 

تت�ضل ب�ضبك������ة اأخرى. وميك������ن اأن تتداخل 

أي�ضاً. ثالثا،  دوار اإذا كان الفرد هو �ضبكة ا
الأ

ها  اإن منطق ال�ضبك������ة اأعظم من �ضلطة ُعَقَدِ

الفردية )كا�ضتلز 1996: 193(. مبعنى اآخر، 

تراب������ط الُعَقد هو ال������ذي ي�ضمح بال�ضتجابة 

الديناميكي������ة املرنة للح������الت املتغرية لكن 

ه������داف والقيم والنهاي������ة امل�ضرتكة ت�ضمح  الأ

مب�ضت������وى من التما�ض������ك البنيوي يف ال�ضبكة 

ذاتها .

  طبيعة �ضناع������ة الرتجمة املرتكزة على 

ال�ضبك������ة تبدو وا�ضحة من خ������الل املمار�ضة 

احلالية. حي������ث تُدار م�رشوع������ات الرتجمة 

يف البلدان، والق������ارات، والثقافات واللغات. 

فالطبيع������ة ال�ضبكي������ة ل�ضب������كات تكنولوجيا 

املعلومات هي التي جتعل من امليزان وطبيعة 

عمليات الرتجمة �ضيئاً عملياً. ول يظهر هذا 

التط������ور ب�ضكل وا�ضح على م�ضتوى الكيانات 

املتعلق������ة بال�رشكات الكب������رية فقط، اإمنا هو 

فعال اأي�ضا على م�ضتوى املنظمات ال�ضغرية. 

 Language Networks ف�ضب������كات اللغة

هذه املوؤ�ض�ضة الهولندي������ة التي تاأ�ض�ضت عام 

1995 اأطلقت »خدمة قاعدة بيانات املرتجم 

يف ال�ضن������ة نف�ضها. وبعد �ضت �ضنوات، اأ�ضبح 

لديه������ا 19،647 م�ضرتك، هدفه������ا الرئي�ضي 

الت�ضال باملرتجم������ني امل�ضتقلني وبال�رشكات 

املحلية وب�������رشكات الرتجمة وبامل�ضتخدمني. 

وقد و�ضف املوؤ�ض�ض الرو�ضي ل�ضبكات اللغة، 

ي������وري فورونت�ضوف، وظائ������ف خدمة قاعدة 

البيانات يف الكلمات التالية :

نحن ن�ضاع������د لعبي ال�ضناعة املتميزين 

يف اأن يج������دوا بع�ضهم البع�������ض ونقّدم لهما 

نرتنت ميكنهم من خالله تاأ�ضي�ض  ر�ضيفاً على الإ

عالقة فيما بينهم. ميكن اأن يدخل م�ضتخدمو 

برج الدلو اإىل تطبيقاتنا ال�ضهلة والغنية عر 

ال�ضبكة، واإىل نظام اإدارة امل�رشوع، وميكن اأن 

يبحثوا عن تفا�ضيل ات�ضال املرتجمني وعن 

وثائ������ق من خالل واجهة البحث، واأن ي�ضاألوا 

�ضئل������ة ويناق�ضوا مو�ضوع������ات مهنية على  الأ

أي�ضاً.  املنتديات، واأن يدرد�ضوا ا

)14:2001b اي�ضيلنك(

 نظريا ميكن اأن متت������د قاعدة البيانات 

اإىل م������ا ل نهاي������ة ولهذا فهو نظ������ام مفتوح 

ولي�ض مغلقاً. اإنها ال�رشكة نف�ضها، ومن خالل 

ال�ضيط������رة على عملية ال�ضرتاك، التي تعمل 

ف������راد اأو كمفتاح يف  كب������واب فيما يتعلق بالأ
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أو ال�رشكات املحلية اأو �رشكات  حالة الوكالت ا

ه������داف امل�ضرتكة التي تدعمها  الزبائن. فالأ

ال�ضبكة ه������ي الكلفة التناف�ضي������ة، والنوعية، 

والربح، والتوظيف املربح 

أية مناق�ضة لل�ضبكات   القول الف�ضل يف ا

ه������و اأن فكرة امل�ضاف������ة ل تُع������ّرف مبعانيها 

املكانية واإمن������ا كوظيفة لالقرتاب من الُعَقد 

يف ال�ضبكة. فاإذا كانت امل�ضافات بني نقطتني 

ُعَق������داً يف ال�ضبكة ذاتها فاإنها �ضتكون اأق�رش 

أو كما ي�ضعها  أنها كانت خارجه������ا، ا من ل������و ا

كا�ضتلز« امل�ضاف������ة )الطبيعية، والجتماعية، 

أو نقطة  ا والقت�ضادي������ة، والثقافية( ملوق������ع 

ي عقدة يف  معين������ة تتفاوت بني ال�ضف������ر )لأ

ي نقطة  ال�ضبك������ة نف�ضه������ا( والال نهائ������ي )لأ

خارجية لل�ضبكة( 

)كا�ضتلز 1996:470(.

 يرى الرئي�ض التنفي������ذي ل�ضبكات اللغة 

ب������اأن اجلغرافية الفرتا�ضي������ة اجلديدة هي 

ن الكلفة والنوعية  حتول يف عمل الرتجمة، لأ

أيه تتاأثران اإيجابيا باإعادة تعريف امل�ضافة  برا

و القرب:

عادة ما تك������ون نوعية الن�ض املرُتَجم يف 

بلد لغة الهدف راقية وال�ضعر منخف�ض ب�ضكل 

ملحوظ. ح������اول اأن تطلب ت�ضعرية للمندرين 

الهولندي يف كل من هولندا وال�ضني و�ضرتى 

نرتنت جعل من احلدود �ضهلة  ما اأعنيه. فالإ

نرتن������ت ميكن اأن  الخ������رتاق. ع������ن طريق الإ

أبعد واأقرب مكان  تر�ضل وثائق للرتجمة اإىل ا

يف هذا الكوك������ب وبال�رشعة والرخ�ض ذاته. 

.)14 :b 2001 اي�ضيلنك(

باملقاب������ل، املرتجمون الذي������ن ل يدخلون 

اإىل احلا�ضب������ات، وامللقم������ات، واإىل �ضب������كات 

الت�ض������ال وتكنولوجيا املعلوم������ات التي تفي 

بالغر�ض واإىل التجهي������زات الكهربائية التي 

أنف�ضهم يف مناأى  ميكن الوثوق بها يج������دون ا

عن ال�ضب������كات الفرتا�ضية لتبادل الرتجمة، 

ب�������رشف النظر ع������ن مقدرته������م اللغوية اأو 

كفاءتهم مبهنة الرتجمة.

يق������اف ال�ضبك������ة ل ب������د اأن يهيم������ن   ولإ

عليها �ض������كل من الال توا�ض������ل املنظم الذي 

ي�رش اقت�ضادي������ا وثقافيا كما اأ�رّشت التبعية 

ال�ضتعماري������ة يف ال�ضن������وات املن�رشمة. لهذا 

أية �ضيا�ض������ة مهمة للرتجمة يجب اأن  ال�ضبب ا

ل تخاط������ب فقط الن�ضو�������ض التي �ضترتجم 

وكي������ف �ضترتج������م واإمن������ا من ال������ذي �ضيقوم 

آخ������ر، من اخلطاأ  بعملي������ة الرتجمة. مبعنى ا

أنه بكل ب�ضاطة  تن������اول ما هو �ضيا�ضي عل������ى ا

ع������امل املج������ادلت عل������ى ترجم������ة الن�ضو�ض 

القانونية وذات الثقافة الراقية. فالنقا�ضات 

ب�ضاأن الت�ضمني ال�ضبكي وا�ضتثناء املرتجمني 

عالة  التقنيني والتجاريني فيها من احليوية لإ

الكثري من املرتجمني احلاليني واملحتملني يف 

أو  الع������امل اليوم بقدر ما فيه������ا من الرتجمة )ا

�ضيلة املتنازع  داب الأ من غياب للرتجمة( لالآ

عليها. عندم������ا يخرنا ي������وري فورون�ضتوف 

ب������اأن العديد من املرتجمني ال�ضينيني قدموا 



العوملة ومناذج جديدة للرتجمة

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  3542010

خدمات ترجمتهم جمانا ليدخلوا بكل ب�ضاطة 

يف �ضوق العمل، فرمبا يكون حما�ضه يف غري 

حمله ولكن ا�ضتخال�ضه كان مفاجئاً:، »اإيجاد 

نوع من خارطة �ضعر للع������امل بتالله ووديانه، 

أننا ميكن اأن نحكم �ضلفاً على طبيعتها«  ولو ا

، ف������اإن كانت خارط������ة ال�ضع������ر املوجودة يف 

اأعماق الوادي اأكرث �ضعوبة يف روؤيتها من تلك 

املوجودة على قم������ة اجلبل، فاإن فر�ض روؤية 

البعد الالنهائ������ي من خريطة العامل املعروف 

)بعامل ال�ضبكة( هي �ضفر. 

أردنا الهتمام مبن يقوم بالرتجمة،   اإذا ا

ن املرتجم������ني جاوؤوا مبح�������ض اإرادتهم اإىل  لأ

الدور اجلدي������د املخ�ض�ض لهم يف القت�ضاد 

املرتك������ز على ال�ض������وق. واحلقيقة البارزة يف 

ه������ذا العامل املعا�������رش هي اخ������رتاق اقت�ضاد 

ال�ضوق. من املق������در اأن حوايل 10 اإىل 15 % 

من �ضكان العامل كانوا جزءاً من نظام ال�ضوق 

يف بداية القرن الع�رشين، وو�ضل اإىل 40 % يف 

عام 1970 وو�ضل تقريبا اإىل 90 % يف نهاية 

القرن )مولغان 1998: 54-5 (. ونتيجة لهذا 

التطور اأ�ضب������ح هناك تغري ملحوظ يف ن�ضبة 

دوار يف املجتمع. يالحظ  النفوذ وتوزي������ع الأ

أن������ه يف املجتمعات التقليدية  جوف مولغان ا

ان�ضغل معظم النا�ض املنخرطني بنوعية عمل 

�ضياء.  معينة بالتحويل الفيزيائي لالأ

فقد اهتم فقط الكهنة، والدبلوما�ضيون 

أو التجار باإدارة العالقات بالعامل اخلارجي. ا

أ�ضا�ض������اً يف القت�ضاد   تُعن������ى الن�ضاطات ا

�ضياء  املعا�رش للدول املتطورة بعدم حتويل الأ

ابتداء بالرم������وز. فالتفاعل مع النا�ض )ربط 

�ضبكات( وبالبيئ������ة اخلارجية هو ب�ضكل عام 

عن�رش حا�ضم يف التوزيع اجلديد: ي�ضع �ضوق 

العمالة اليوم قيمة عليا للمهارات الداخلية 

التي ميتلكها ال�ضخ�ض وتلك التي ميتلكها يف 

خري������ن، واملقدرة على التفكري  تعامله مع الآ

خر، واملقدرة على التعاطف ولي�ض  بعقلية الآ

على اخلدم������ة وحدها. فال�ضجايا مهمة كما 

املوؤه������الت .) امل�ضدر نف�ض������ه :75 (. هكذا 

فجحافل الو�ضط������اء واملرتجمني – بدءاً من 

املحامني، واملحا�ضبني. وال�ضحفيني ومدراء 

امل�������رشوع وانته������اء بامل�ضيف������ني، واملعاجلني، 

وامل�ضت�ضارين و املعلم������ني – الذين يتعاملون 

ن�ضانية،  م������ع جوانب خمتلفة من العالقات الإ

ميثل������ون دوراً ب������ارزاً يف قط������اع اخلدم������ات 

احلديث. فاإذا عمل بع�������ض هوؤلء الو�ضطاء 

»كم�ضهلي تبادل«، يتو�ضطون بني النا�ض، وبني 

أو ال�ضلطة، فاإن  املعرفة، واملال، وال�ضح������ة، ا

 interpreters »املف�������رشون«  هم  خرين  الآ

الذي������ن يحللون املعلومات، ويُدعَون يف اأغلب 

أ�ضا�������ض حتليلهم  حي������ان للتحكي������م عل������ى ا الأ

)مولغ������ان 1998: 75 -6(. يحتل املرتجمون 

نهم يهتمون باإدارة  واملف�رشون موقعا خا�ضا لأ

العالق������ات يف هذا العامل ب�ضكل عام: مبعنى، 

أنه������م ميار�ض������ون مهنتهم »كم�ضهل������ي تبادل«  ا

القدمي������ة  القت�ضادي������ات  يف  و»مف�رشي������ن« 

واجلديدة. غري اأن التو�ضع ال�ضتثنائي للمهنة 
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لف������رتة ما بعد عام 1945 هو دليل اآخر على 

أولوية الو�ضط������اء يف الرتتيبات القت�ضادية  ا

احلالية. فكما ي�ضتخل�������ض مولغان »اإذا كان 

ارتف������اع التب������ادل ق������د تركن������ا يف كثافة غري 

أنا�ض لي�ض  م�ضبوقة للموؤ�ض�ضات والثقافات، وا

لديهم �ضوى التبادل والتحويل، ياأخذون �ضيئاً 

ويحولونه اإىل �ض������يء اآخر« ، فلي�ض م�ضتغرباً 

اأن جت������د مثل هذا النمو امللحوظ يف تدريب 

خرية )كامينيد  املرتجم واملف�رش يف العقود الأ

وبامي 1995( .

 اإمكاني������ات التوا�ض������ل الالحمدودة التي 

جاء به������ا من������وذج ال�ضبكة ميك������ن اأن يجلب 

 
َ
مع������ه خطاباً ت�ضويقياً م�ضو�ض������اً، لطاملا دعي

املرتجمون للعمل مبختل������ف اللغات ومع كل 

كرث �ضيوعا  �ضئل������ة الأ �ضع������وب العامل. واأحد الأ

و اأهمية التي طرحه������ا هوؤلء من هم خارج 

نطاق املهنة هو »كم لغة تتكلم؟« ت�ضري �ضمنياً 

أو بقدر  أن������ك بقدر م������ا تتحدث من لغ������ات ا ا

م������ا متتلك من توا�ضل لغ������وي بقدر ما يكون 

ادعاوؤك اأكرث م�ضداقيًة باأنك مرتجم حمرتم. 

ومع اأن املتقنني للغات عديدة والبارعني فيها 

لي�ضوا خ������ارج املهنة، اإل اأن معظم املرتجمني 

ي�ضتغل������ون بعدد حمدود من اللغات، والتقييم 

الفعلي كتقييم مناق�ض للكفاءة املفرت�ضة يف 

اللغ������ات، هي اإحدى امل�ضاكل املتكررة ملراقبة 

النوعية يف ع�������رش تكنولوجيا املعلومات. يف 

الواقع، ال�ضعوبات التي يواجهها املرتجمون 

واحلدود احلقيقية لقدراتهم اللغوية ترتبط 

مبي������زات ال�ضب������كات التي ت�ضتح������ق ت�ضليط 

ال�ضوء عليها .

أ�ضار �ضت������وارت كوفم������ان يف عمله عن   ا

أنه  دور ال�ضب������كات يف تنظي������م ال������ذات، اإىل ا

عندما جند ات�ضالت قليلة جداً فهذا يعني 

اأن ال�ضب������كات تعوزها املق������درة على التكّيف 

أو التغي������ري، واأن ع������دداً زائ������داً م�ضاوياً من  ا

الت�ض������الت كان معط������اَل )كوفمان 1993(. 

و�ضيان������ة كل ه������ذه الت�ضالت �ضي������وؤدي اإىل 

تبديد الوقت واجله������د، والنتيجة هي ن�ضوء 

بداع. وهذه ح�ضيلة اأملح  الن�ضياع ولي�ض الإ

 Satyr( اإليها �ضموئيل يتلر ب�ضكل هزيل يف

 upon the imperfection of Abuse
of Human Learning( حيث يرى: 

ن�ضان مزيداً من اللغات   كلما حتدث الإ

 دخلت موهبته يف نزف حاد 

واجلهد الذي يبذله عليها

 يتطل������ب اإكماله، كما خف�ض������ه بطريقة 

اأخرى 

   )هازلت 1910: 92( 

 فال�ضعوب������ة بالن�ضب������ة لو�ضط������اء اللغ������ة 

أنه������م خا�ضعون ملا  واملرتجم������ني عموماَ هي ا

أ�ضم������اه مولغان  »اقت�ض������اد الرتباط« وكما  ا

ي������رى »كل الرتباطات و الع�ضويات ت�ضتغرق 

وقتا. ف������ال ميكن اأن نكون اأع�ضاء بعدد غري 

ن  حمدود من املجموعات بالطريقة نف�ضها لأ

الرتباطات ل تتطلب فقط »نوعية الوقت« 

أي�ضاً »كميات من الوقت« ، لتتعلم �ضيئاً  واإمنا ا
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عن دواف������ع النا�ض املعني������ني وخ�ضو�ضيتهم، 

)مولغ������ان1998 :98 (. وبالطريق������ة نف�ضها، 

ل ميك������ن اأن يكون املرتجم������ون اأع�ضاء بعدد 

أو يتكلمون بعدد  ل نهائي م������ن الثقاف������ات، ا

ل نهائ������ي من اللغ������ات. فالنخراط يف اللغة 

والثقاف������ة بطريق������ة تك������ون فّعال������ة وهادفة 

للمرتج������م، ي�ضتل������زم هدر كمي������ات كبرية من 

الوق������ت لكت�ض������اب اللغ������ة والنغما�������ض يف 

الثقافة. وما ميك������ن اأن ن�ضميه »اقت�ضاديات 

الرتباط بالرتجمة« تقف �ضد الن�ضخ املي�رشة 

مكاني������ات الرب������ط ال�ضبكي الت������ي قدمتها  لإ

مبعنى،   .monoglosia Anglophone
ميكن اأن يُع������زى الرتاجع العام يف تعلم اللغة 

نكليزية خالل  جنبية يف الدول الناطقة بالإ الأ

خ������رية يف جانب منه اإىل تقدمي  ال�ضنوات الأ

أنه������ا اللغة الوحيدة للعوملة،  نكليزية على ا الإ

آخ������ر ميك������ن اأن يعزى اإىل  لكن م������ن جانب ا

الرغبة يف احلفاظ على منافع التوا�ضل دون 

ح�ضا�ض باأمل الت�ضال )هولبورو 1999( .  الإ

 اإن امليل يف عامل �ضغط الف�ضاء والوقت 

ول على  ه������و تف�ضيل تب������ادلت الطل������ب الأ

تب������ادلت الطل������ب الثاين، مث������ال ال�ضفقات 

املقيدة بزمانها التي تقت�ضي ات�ضال حمدوداً 

مف�ضلة عل������ى الرتباطات املعق������دة وطويلة 

بع������اد. فال�ضبكة امل�ضندة  ج������ل ومتعددة الأ الأ

بتكنولوجيا املعلومات الت������ي تاأتي بالر�ضائل 

وال�ض������ور من كل اأنحاء الع������امل خالل دقائق 

وثوان، تف�ضي اإىل �ضبكة عاملية ذات توا�ضل 

ف������وري. هذه العاملي������ة جاء به������ا املرتجمون 

أنف�ضه������م الذي������ن يعملون جلع������ل املعلومات  ا

متوافرة يف اللغة املهيمنة يف ال�ضوق. غري اأن 

ال�ضيء الذي انحط������ت قيمته اأو متَّ جتاهله 

نرتنت  يف دعاية املجتمع������ات الكونية عر الإ

ه������م من ذلك  ه������و اجله������د، وال�ضعوبة والأ

كله، الوق������ت الذي يتطلب������ه تاأ�ضي�ض وحفظ 

الثقافية (.  الرتباطات اللغوية )وحتدي������داً 

أنف�ضهم يف موقع  من هنا، يجد املرتجم������ون ا

متناق�������ض جداً. فجزء من دورهم املهني هو 

ول. حيث  تب�ضيط انت�ضار تبادلت الطلب الأ

ل يتطلب من ال�ضخ�ض اأن مي�ضي �ضنوات يف 

جنبي  تعلم اللغ������ة ملمار�ضة العمل يف البلد الأ

أو املف�������رش، ولو اأن  ب�ضب������ب ح�ض������ور املرتجم ا

أنف�ضهم معروفون بالتزامهم الدائم  املرتجمني ا

بتبادلت الطلب الثاين. لهذا جتد ح�ضورهم 

زع������اج. فاملرتجمون  دائم������اً فيه �ضيء من الإ

ول  يُذك������رون بتبعيتهم لتب������ادلت الطلب الأ

ولي�ض بارتباطهم بالطلب الثاين، وهم الذين 

ول.  يقربون طبيعة وقيمة ات�ضال الطلب الأ

مبعنى اآخر، ا�ضتثماره������م املوؤقت يف اللغات 

أ�ضئلة حول جدوى  والثقاف������ات يثري �ضمني������اً ا

الرتباط������ات التي هي �ضامل������ة يف الو�ضول، 

لكنها �ضحلة يف اللتزام .

فالتقارب التقني ل يزيل البعد الثقايف.

ال�ضتثم������ار يف اللغة والثقاف������ة يت�ضمن 

اللتزام ال������ذي هو اإ�ضكايل على نحو متزايد 

يف ع�������رش املرونة املطلق������ة. ي�ضف ريت�ضارد 
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�ضينيت يف »تاآكل ال�ضخ�ضية« حلول املمار�ضات 

اجلديدة التي تغرّي عالقة النا�ض بالعمل :

أ�ضمالية املرنة( ت�ضف  اليوم عب������ارة )الرا

النظام باأنه اأكرث من النقالب على املو�ضوع 

�ضكال  القدمي. فالتاأكيد هو على املرونة. فالأ

الروتينية املتخ�ضب������ة هي حتت اخلطر، كما 

عمى. فاملطلوب  هو حال �رشور الروت������ني الأ

من العم������ال الت�رشف بر�ضاق������ة، واأن يكونوا 

منفتح������ني عل������ى التغيري بلم������ح الب�رش، واأن 

يتحملوا املخاطر ب�ضكل م�ضتمر ،واأن يكونوا 

جراءات  اأقل اعتم������اداً على التعليم������ات والإ

الر�ضمية.   )�ضيننيت 1998: 9 (

 اإن الدف������اع عن املرونة يف القت�ضاد هو 

كر يف احلداثة املتاأخرة  جزء من النموذج الأ

أو املواقع امل�ضتقرة  الذي ه������و نزع للثواب������ت ا

�ضالح حداً  ن�ضبياً. فاإذا و�ضعت الث������ورة والإ

�ضناف اإقطاعي������ة من النتماءات، فهذا ل  لأ

يعني نهاية احلاجة لالنتماء. فال�ضعوبة يف 

أ�ضمالية املرنة« هي معرفة ال�ضيء  عهد  »الرا

الذي تنتمي اإليه، وكيف واإىل متى. كما يرى 

بوم������ان، اإن »القتالع« ه������و اليوم جتربة قد 

تكرر مرات عدي������دة يف م�ضرية حياة الفرد، 

طامل������ا ل جت������د اإل القليل م������ن »املرتكزات« 

ع������ادة التجذير »و�ضمان ا�ضتدامة  ال�ضلبة لإ

أنه لي�ض  ا�ضتقرار طويل للعمل. النتيجة هي ا

فق  هن������اك اأمل يف اإعادة جتذير نهائي يف الأ

أ�ضلوب  أنا نرى اأن هناك ا ننا بدا املنظ������ور« ، لأ

فراد املقتلعني )مقتلعون  حياة دائمة م������ن الأ

اليوم عل������ى نحو مزم������ن( )بوم������ان 2001: 

أنها تك�ضف  125(. امليزة الرائعة لل�ضبكة هي ا

عادة التجذير، لطاملا  عن اإمكانيات جديدة لإ

اأ�ضبحت الرتباط������ات ال�ضابقة غري مرغوب 

فيها اأو م�ضكوك فيها. فنهايتها املفتوحة هي 

عادة ابتكار غري حمدود،  الطريق املفتوحة لإ

ن�ضب  ف�ضاًل ع������ن جعل ال�ضبكة النم������وذج الأ

لعهدنا. 

 ميكن فهم ال�ضب������كات ب�ضكل خمتلف يف 

ه������ذه العملي������ة، حيث ميك������ن اأن تظهر على 

أنه������ا بُنَْي������ُة اإغالق بدل من من������اذج انفتاح.  ا

واملق�ضود بهذا اأن بناء �ضبكات انتماء دقيقة، 

أو  فراد، اأو اجلماعات ا �ضواء على م�ضتوى الأ

الأمم، هي ردود اأفعال على البداوة املنفلتة 

أولئك الذين  واملهددة لل�ضبكات الكبرية. حتى ا

يكت�ضبون الرثوة وميار�ضون ال�ضلطة من خالل 

�ضبكات امل�������رشوع العاملي هم حري�ضون على 

بناء �ضبكات من التوا�ضل الجتماعي منغلقة 

أ�ضع������ار العق������ارات، والتعليم  ن�ضبي������اً حي������ث ا

الغايل والع�ضوية املنتقاة للنوادي تبقي على 

بواب  غنياء وترتك الفقراء على الأ طبق������ة الأ

)كا�ضتيل������ز 1996: 416(. ومع تنامي �ضلطة 

ال�ضب������كات الكرى، ميك������ن اأن نفرت�ض تزايد 

اأهمية ال�ضبكات ال�ضغرية بدلً من تناق�ضها 

ف������راد واجلماعات حلفظ  طاملا يبح������ث الأ

�ضيء من التما�ضك الجتماعي. 

أين������ا يف وق������ت �ضاب������ق، متتلك   وكم������ا را

ال�ضبكات دواخل وخوارج، والدور الذي تقوم 
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ب������ه   املفاتي������ح و البّوابون ميكن اأن يقرر من 

�ضيدخل وم������ن �ضيخرج. ووظيف������ة الرتجمة 

هي اأن تق������رر امل�ضطلحات التقنية والدينية 

والفل�ضفي������ة والثقافي������ة واللغوية التي ميكن 

أو ا�ضتبعاده������ا يف ال�ضبكة ال�ضغرية  قبوله������ا ا

أو ثقاف������ة معينة. باملقابل،  ملجموع������ة معينة ا

اإنها الرتجمة الت������ي �ضتوؤثر على ما ميكن اأن 

يُ�ضمح به من ال�ضبكة ال�ضغرية جداً لالت�ضال 

أو الندماج ب�ضبكات  ب�ضبكات �ضغرية اأخرى، ا

عمالقة معرتف بها عاملياً. مثال على احلالة 

قلية  أث������ري الرتجمة من بني لغات الأ وىل، تا الأ

وروبية )كرونن  عل������ى املجموعة ال�ضلتي������ة الأ

1996: 189(، وعلى احلالة الثانية، النجاح 

العاملي الذي حققه اأدب اأمريكا الالتينية يف 

�ضبعينيات وثمانينيات القرن الع�رشين. 

أو ا�ضتبعاد    اإن مقدرت������ك على اختي������ار ا

أو اأن تكون قادراً على ممار�ضة دور  ال�ضبكات ا

أو البّواب لي�ضت م�ضاألة اختيار فردية  املفتاح ا

ب������ل هي �رشورة بنيوي������ة واإمكانية اقت�ضادية 

أي������ة مناق�ضة للرتجمة  �ضيا�ضي������ة. مبعنى، اإنَّ ا

والعومل������ة يج������ب اأن تاأخ������ذ بع������ني العتبار 

احلقائ������ق القت�ضادي������ة وال�ضيا�ضية ذلك اأن 

ال�ضتخ������دام الع�ضوائ������ي للم�ضطل������ح يخدم 

التنك������ر لهذه احلقائ������ق. وتن������زع اللغة التي 

ت�ضكك باإمكانية العوملة على �ضناعة الرتجمة 

اإىل قبول الفهم العامل������ي وحتقيق اليوطوبيا 

الليرالية اجلديدة كمعطي������ات بديهية. من 

هنا، تبعاً ملجلة Fortuneالعدد 434 تعمل 

كر  اإحدى ال�رشكات املتع������ددة اجلن�ضيات الأ

يف العامل �ضمن ثالوث ذي امتيازات: الحتاد 

وروبي و الوليات املتحدة و اليابان حيث  الأ

ا�ضرتاتيجي������ات العمل عنده������ا اإقليمية بدلً 

كرث من هذا، كما يرى كوين  من عاملي������ة. والأ

ماير�ضون ، »توا�ضل احلكومات الوطنية بقوة 

تنظيم قط������اع اخلدمات، وحتد من الدخول 

اإىل ال�ضوق احل������رة وتزيد من حجم التنظيم 

لديه������ا )ماير�ض������ون 2002 :13(. ولي�ض������ت 

ال�ضوق لوحدها لي�ضت حرة كما يدعون، اإمنا 

هناك اأي�ضاً ميل لت�ضوي�ض ات�ضال املعلومات 

نرتنت مفيداً  بتحقي������ق الهدف. وقد يكون الإ

جداً يف نق������ل املعلومات املرتجمة ولكن هذا 

أنه ي�ضتطيع اأن يجمع ال�ضلع والنا�ض  ل يعني ا

وبع�ض اخلدم������ات . من هن������ا، فاإنتاج مادة 

مرتجم������ة يف لغة اأجنبية ق������د يكون اخلطوة 

وىل لكنها لي�ضت اخلطوة الوحيدة. يعطي  الأ

ماير�ضون مثالً قاعدة البيانات :

 الي������وم عندك قاع������دة بيان������ات اأوراكل 

Oracle م������ع وفرة املحتوى املعومل، ماذا عن 
البدء مبخ������ازن املنتج يف �ضلوفاكيا، وتدريب 

الك������وادر على عين������ات من املنت������ج يف اللغة 

خ������رى، واإدارة الت�ضليم املعقد للتموين يف  الأ

اخلارج، وتعلم جغرافي������ة ال�ضوق، واكت�ضاف 

كيفية تقدمي الدع������م للزبون يف بلد ل جتد 

فيه رقماً هاتفياً اإلخ..؟
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مبعن������ى، اإن ال�ضعوب������ة ه������ي اخلطاأ يف 

الف������رتة الزمني������ة ل�ضبكة ما مع ف������رتة زمنية 

ل�ضبكة اأخرى.

فاملعلوم������ات، ومعلوم������ات الرتجمة، قد 

تنت�������رش ب�رشعة متزايدة من خ������الل �ضبكات 

تكنولوجي������ا املعلومات و�ضب������كات الت�ضال، 

لكن حركة ال�ضلع والنا�ض )كالعمال، ومزودي 

أو الزبائ������ن( تخ�ضع لقيود عنا�رش  اخلدمة ا

زماني������ة ومكانية م������ن �ضبكات اأخ������رى اأكرث 

مادية، كالطرق، واملطارات، وموانئ ال�ضحن 

ب������دوره يت�ضمن  وال�ض������كك احلديدية. هذا 

الت�ضال برتجم������ة اأكرث ثبات������اً، لطاملا ظلت 

ال�رشكات تبحث عن و�ضطاء لتدريب الكوادر 

على عينات من املنتج يف لغة اأخرى، وتدريب 

الك������وادر على عين������ات من املنت������ج يف اللغة 

خ������رى، واإدارة   الت�ضليم اللوج�ضتي املعقد  الأ

يف اخلارج، »وتعلم جغرافية ال�ضوق«، واأخذ 

آنفاً. وميكن القول  مثلة التي ا�ضت�ضهد بها ا الأ

باأن نقد ماير�ضون عيوب الدعاية التي حتيط 

با�ضرتاتيجي������ات الرتجم������ة العاملية هي �ضكل 

نها كانت  أ�ضكال املعار�ضة الداخلية. ولأ من ا

ذات مرة اأح������د م�ضت�ضاري �ضتاربوك، و�رشكة 

وروبية،  الأ مريكي������ة وماكدونالد  الأ الطريان 

مل يك������ن تذمرها من الليرالية اجلديدة بحد 

ذاته������ا واإمنا م������ن النزع غري ال������كايف للقيود 

�ض������واق الوطنية والنزعة لرتك  التي تنظم الأ

طوباوية تكنولوجيا املعلومات حتجب حقائق 

عمال العاملية. بنف�ض الطريقة عندما حتلل  الأ

روز لكوود، مديرة البحث يف ال�ضبكة العاملية 

بريلتز Berlitz Global Net ال�ضعوبات 

الت������ي واجهتها ال�رشكات التي رغبت بتطوير 

لكرتونية يف و�ضط و�رشق اأوروبة  عم������ال الإ الأ

)واحلاجة الالحقة للم������ادة املرتجمة(. ترى 

ب������اأن اخل�ضخ�ض������ة، ورفع القي������ود الناظمة 

أ�ضا�ضية ت�ضمن منو  وتو�ضيع ال�ض������وق عنا�رش ا

خدم������ات الرتجمة يف املنطق������ة وهكذا تزيد 

 Lockwood مكانية للعوملة )لوكوود من الإ

.)1-9-2001

¥µ
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كما �س������د ال�سيخ عز الدين الق�سام رحاله م������ن مدينة جبلة على ال�ساحل 

أك������ر واأعظم م�ؤامرة عرفها التاريخ  ال�س�������ري,  للدفاع عن فل�سطني يف وجه ا

احلدي������ث, وهي اإق�ساء �سعب بكامله عن وطنه, ليمنح ل�سعب م�سخ, م�ستن�سخ 

أ�ساطري ت�راتي������ة بالية. كذلك كان ل�س�ري������ة اأن ت�فد من بقية  م������ن روايات وا

�سيلة والتي انطلقت من  اأطي������اف �سعبها, وهذه املرة من قلب م�سيحيته������ا الأ

قبل اإىل بقية اأ�سقاع العامل حاملة ر�سالة ي�س�ع النا�رصي ودع�ته اإىل الت�سامح 

واإقامة العدل وامل�ساواة بني الب�رص. 

كاتب فل�ضطيني.

العمل الفني: الفنان ر�ضيد �ضمه.

❁❁

ò

هيالريون كابوت�شي..

 مطــــــــران الثــــــــــــورة

مهند معروف �صالح

❁
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وكنت قد التقيت بهذا الرجل العجوز يف 

امللتق������ى العربي الدويل حل������ق العودة والذي 

عق������د يف دم�ش������ق يف الثال������ث والع�رشين من 

ت�رشي������ن الثاين لع������ام 2008م, �شعرت حينها 

أم������ام زيتونة فل�شطيني������ة عتيقة يزيد  أنني ا ا

ثمرها كلما تقدمت يف العمر, ويطيب نوعه 

وي�شفى زيته وتزكى رائحته, مل يكن رجل دين 

بقدر ما كان منا�شاًل �شلباً يدافع عن فكرته 

بكل ما اأوتي من قوة وعزمية, ميازج بني نور 

ميان امل�رشق يف وجهه, وبني �شالبة الثائر  الإ

املندفع يف �رشيرته.

لق������اء كلمته اأدمى  وعندما ج������اء دوره لإ

أدم������ى العيون, حني دوى �شوته  القلوب كما ا

يف اأرج������اء القاعة: »مل يبق من عمري ال�شيء 

دفن فيها  الكثري, اأمتنى اأن اأعود اإىل القد�س لأ

حني موت������ي«. عندها خي������م �شمت جنائزي 

على اجلميع وقد راأيت دموع احل�شور تنهمر 

وكن������ت من بينه������م, حتى ظنن������ت اأن الرجل 

�شيموت ال�شاعة وهاهو ينعي نف�شه.

قوم معك. اللهم اهدنا   »ق������م يا عبدي لأ

ال�رشاط امل�شتقي������م, وحدنا كما اأنت واحد. 

وحدة ال�ش������ف, الت�شامن, هو حجر الزاوية 

�شا�س هو املنطلق هو ال�شالح الفتاك  ه������و الأ

مل������ا اإليه ن�شبو من حتري������ر وحترر. كل بيت 

ينق�شم على نف�شه يخرب. اإن النق�شام العميق 

القائم حاليا بني اأخوة البارحة واأعداء اليوم 

يدمي فوؤادي. اإنه �ضب������ب ال�ضعف وال�ضياع 

ال������ذي منه نعاين حالياً.. ول يغري اهلل ما يف 

أنف�ضهم، لذا با�ضم  ق������وم حتى يغريوا م������ا يف ا

برار  حد، ب������دم �ضهدائنا الأ اهلل الواح������د الأ

رامل والثكاىل وبعذابات  بدموع اليتامى والأ

أ�ضتحلف اجلميع  بطال ا اإخوتن������ا امل�ضاجني الأ

اأن ي�ضع������وا ح������دا خلالفاته������م اأن يوحدوا 

�ضفوفهم اأن يتحاوروا ول يتقاتلوا كي نحقق 

م������ا اإليه ن�ضب������و من حرية وع������زة وكرامة.. 

. »2008 /10/1

هذا اقتبا�ض مما جاء يف ر�ضالة املطران 

املنا�ض������ل هيالري������ون كابوت�ضى م������ن ر�ضالته 

املوجهة لل�ضعب الفل�ضطيني من منفاه الق�رشي 

يف روما مبنا�ضبة عيد الفطر ال�ضعيد.

فمن هو هذا املنا�ضل امل�ضيحي؟ امل�ضتمر 

بعطائه ون�ضاله امل�رشف لنا جميعا.

اإن������ه �ضوري املولد، ولد مبدينة حلب عام 

1922، واأ�ضبح مطرانا ملدينة القد�ض لكني�ضة 

ال������روم الكاثوليك يف ع������ام 1965، مل ي�ضتكن 

لرتف احلي������اة واملن�ضب وهو يرى املقد�ضات 

وفل�ضطني تئن حتت وطاأة املحتل ال�ضهيوين، 

فان�ضم للثورة الفل�ضطينية، وا�ضتطاع اإدخال 

مع������دات قتالي������ة عالي������ة اجل������ودة ب�ضيارته 

املر�ضيد�������ض ال�ضوداء، وقام باإخفاء كثري منها 

ا�ضتخدمت كمخازن �رشية وقواعد لوج�ضتية 

للفدائي������ني ف������رتة ال�ضتيني������ات وال�ضبعينيات 
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حتى متكن الحتالل م������ن اعتقاله ب�ضيارته 

التي كانت حمملة باأ�ضلحة ومتفجرات مهربة 

آن������ذاك يف 8/8/ 1974، وحكمت  ومتطورة ا

علي������ه حمكمة ع�ضكرية بال�ضج������ن 12 عاماً، 

أربع �ضن������وات بو�ضاطة من  أف������رج عنه بع������د ا ا

الفاتي������كان، ورحل م������ن فل�ضطني يف نوفمر 

1977 اإىل منف������اه الق�������رشي يف روما ومازال 

ن. فيها حتى الآ

�ضمري القد�س والفل�ضطينيني:

كان املط������ران كابوت�ضي �ض������وت ال�ضمري 

املن������ادي يف وجه الغرب والعامل امل�ضيحي باأن 

فل�ضط������ني اأر�ض عربية مغت�ضبة واأن القد�ض 

هي املدينة املقد�ضة للم�ضيحيني وللم�ضلمني 

عل������ى ال�ضواء واأن حم������اولت اإ�رشائيل فر�ض 

واق������ع جدي������د عليها ه������و م������ن الدعاءات 

فراج عنه بعد �ضجنه، غادر  الكاذبة.. واثر الإ

هيالريون كابوت�ض������ي القد�ض، لكنها مل تغادر 

قلبه، ومن اأقوال������ه لي�ض املطران �ضيداً.. اإنه 

ن�ض������ان والراعي.. وما يزال  خادم الرب والإ

املط������ران كابوت�ض������ي ي�ض������ارك يف املوؤمترات 

الدولي������ة رافعاً راية احلق متقدماً ال�ضفوف 

بثبات وت�ضميم.

»�ضم������ريي ووجداين فر�ضا علي اأن اأهب 

ال�ضع������ب ولق������اء م�ضاعدتي  مل�ضاعدة ه������ذا 

ألق������ي القب�ض علي  ودفاع������ي عن حقوق������ه ا

وحكم علي باثنتي ع�رشة �ضنة �ضجن ق�ضيت 

أربع �ضنوات خلف الق�ضبان.  منها ا

واحلدي������ث عن ثائ������ر حل������ب يقودنا من 

جدي������د اإىل التفكر والتب�رش يف الدور امللقى 

على عاتق امل�ضيحيني العرب الذين ي�ضكلون 

يف كث������ري من املواق������ع واملوا�ض������ع ج�رشا بني 

�ضالمي  ال�رشق الذي اأطل������ق عليه البع�ض الإ

والغرب املعروف كذلك بامل�ضيحي رغم خطاأ 

حوال  تلك التو�ضيفات، لكنه يبقى يف كل الأ

لهوؤلء دوًرا بارًزا ول�ضيما اأن �ضهادتهم لدى 

املجام������ع الغربية هي �ضه������ادة غري جمروحة 

وتع������ر عن �رشاكة اأ�ضلي������ة يف وحدة الوطن، 

وامل�ضري ودوره������م يبطل مزاع������م اجلدران 

أ�ضاط������ري ال�رشاع������ات املتبادل������ة،  ويحط������م ا

وحتمية املواجهات احل�ضارية والدينية. 

وبنف�������ض القيا�������ض ميك������ن التحدث عن 

املطران هيالريون كابوت�ضي ودوره يف الدفاع 

عن املدين������ة املقد�ضة القد�ض، وكيف قدر له 

اأن ينق������ل اإىل الع������امل الغربي �ض������ورة �ضادقة 

عن املعاناة التي تعي�ضها زهرة املدائن حتت 

�رشائيل������ي. كان كابوت�ضي �ضوت  الحتالل الإ

ال�ضم������ري الذي ذكر الع������امل امل�ضيحي الغربي 

باأهمي������ة القد�������ض بالن�ضبة للع������امل امل�ضيحي 

أم������ام الغت�ضاب  ف������واه ا حت������ى ل ت�ضكت الأ

ال�ضهيوين اليومي.. لك������ن ماذا عن القد�ض 

�ضالم؟  للم�ضيحي������ة وامل�ضيحيني والإ بالن�ضبة 

أك������رث اأهمية من  القد�ض هي م������كان روحي ا

تب������اع امل�ضيح �رشًقا  كون������ه جغرايف بالن�ضبة لأ
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وغرًبا وهي مدينة ال�ضالم، ومن العجب 

اأن تفقد �ضالمها حالًيا، فالقد�ض مدينة 

عا�������ض بها ال�ضي������د امل�ضيح وك������رز فيها 

أثره  مي������ان وا�ضطهد وقام وم������ازال ا بالإ

ن. فيها حتى الآ

مدين������ة القد�������ض هي املدين������ة التي 

تبارك������ت بدم اأول �ضهي������د م�ضيحي وهو 

ا�ضطفانو�ض اأول ال�ضمام�ضة.. وهي التي 

حل فيه������ا الروح القد�������ض وعمل عمله 

مي������ان. فالقد�ض اإذاً  العمي������ق يف ن�رش الإ

راء  ه������ي املركز الذي تتحد في������ه كل الآ

وكل القلوب.

أنف�ضنا  فاإذا تكلمنا عن القد�ض جند ا

قلًبا وروًحا وفك������ًرا واحًدا مقد�ًضا بالقد�ض، 

فهي املدينة التي بك������ى عليها امل�ضيح وفيها 

ذكري������ات كثرية ع������ن معجزاته فيه������ا ب�ضتان 

جثماين وجبل �ضهيون وجبل الزيتون وبركة 

�ضل������وام وبيت ح�ض������دا، وه������ي اأماكن عديدة 

يجلها امل�ضيحيون ويقد�ضون ترابها وذكرياتها 

العميقة، ورمبا غابت هذه احلقائق عن ذاكرة 

العديد م������ن امل�ضيحيني الغربي������ني يف �ضوء 

املوؤام������رات اليهودي������ة املتوا�ضلة والدعاءات 

الكاذبة التي تلب�ض الذئب ثوب احلمل. وقد 

جاء هيالريون كابوت�ض������ي ليذكر الغرب باأن 

فل�ضط������ني اأر�ض عربية مغت�ضبة واأن القد�ض 

ه������ي املدينة املقد�ضة للم�ضيحيني وامل�ضلمني، 

عل������ى ال�ضواء واإن حم������اولت اإ�رشائيل فر�ض 

واقع جديد عليها هو م������ن قبيل الدعاءات 

الكاذبة باأنها كانت و�ضتظل يهودية.

املطران الفدائي:

و�ض������ل هيالريون كابوت�ض������ي اإىل القد�ض 

كمطران لل������روم الكاثوليك يف العام 1965م 

اأي قب������ل نحو عامني من حرب عام 1967م، 

أ�ضمر  وعل������ى الطرقات كنت تراه �ضابا يافعا ا

الب�رشة ميي������ل اإىل ال�ضل������ع ذي حلية �ضوداء 

كالفحم طيب احلديث ذكي يقظ.

مل يخ������ف كابوت�ض������ي تاأيي������ده للق�ضي������ة 

الفل�ضطيني������ة وكان يجه������ر باحلدي������ث �ضد 

�رشائيلي وكثريا ما بادر اإىل تنظيم  الحتالل الإ

�رشائيلي، وبعد  امل�ضريات املنددة بالعدوان الإ
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م������وت الرئي�ض امل�رشي جم������ال عبد النا�رش 

وق������ع على عرائ�������ض تدين اإ�رشائي������ل، وكان 

موال على اأ�رش ال�ضهداء والفدائيني  ي������وزع الأ

الفل�ضطينيني، وهو الذي اقرتح فكرة ت�ضكيل 

جلن������ة �رشية تقوم بتنظي������م املعار�ضة املكثفة 

أيد فكرة منع العمال العرب يف  لالحت������الل وا

املناطق املحتلة من العمل يف اإ�رشائيل قائاًل 

ف�ضل للعرب������ي اأن ياأكل اخلبز فقط  »من الأ

�رشائيليني«.  من قيامه بخدمة الإ

أي������ار 1974 متَّ اكت�ضاف 3  يف �ضهر مايو ا

�ضواريخ كاتيو�ضا قرب حي اأرمون هنت�ضيف 

هة وجاهزة  بجنوب �������رشق القد�ض وهي موجَّ

ط������الق باجتاه و�ض������ط املدينة. وقبل ذلك  لالإ

بي������وم اكتُ�ضفت يف القد�ض اأي�ضاً عبوة نا�ضفة 

نة من ثالث قنابل »بازوكا«. ويف ال�ضهر  مكوَّ

أ�ضق������اء من عائلة  ذاته ج������رى اعتقال ثالثة ا

مالعبة اعرتفوا بقيامه������م ب�ضل�ضلة عمليات 

فدائيه بينها قتل �ضائق �ضيارة اأجرة وتفخيخ 

�ضيارته. كما اعرتف الثالث������ة بانتمائهم اإىل 

املقاومة الفل�ضطينية وبح�ضولهم على و�ضائل 

قتالي������ة عديدة عر خمباأ �������رشي يف مدر�ضة 

تعود للكني�ض������ة اليونانية الكاثوليكية يف حي 

بي������ت حنينا قام������وا فيما بع������د باإخفائها يف 

ثالثة مواقع.

وحت������ى قبل ورود معلومات حول م�ضادر 

الو�ضائ������ل القتالي������ة كان العتق������اد قد تعزز 

من العام ال�ضهيوين ب�ضاأن نقل  لدى جهاز الأ

�ضلحة عر معابر حدودية ر�ضمية بو�ضاطة  الأ

أ�ضخا�������ض يح������ق لهم امل������رور دون اخل�ضوع  ا

للتفتي�ض مث������ل: م�ضتخدم������و الأمم املتحدة، 

ودبلوما�ضي������ون، ورج������ال دين م������ن الكنائ�ض 

امل�ضيحية. غري اأن هذا العتقاد مل يكن كافياً 

بالطبع ولذا وا�ضل اجلهاز عمله ال�ضتخباري 

أثر طريق تهري������ب الو�ضائل القتالية  ملعرف������ة ا

وم�ضدره������ا. وكان اأحد امل�ضادر التي �ضّغلها 

من الع������ام ال�ضهيوين منذ مدة �ضد  جهاز الأ

قيادات املقاومة هو الذي جاء بالخرتاق، اإذ 

أواخ������ر يوليو متوز 1974  وقع الخرتاق يف ا

حيث متَّ جتنيد اأحد �ضعفاء النفو�ض. ولدى 

ع������ودة العميل الذي متَّ جتني������ده حديثا من 

أبلغ جهاز املو�ضاد باأن م�ضوؤول املقاومة  مهمته ا

أبو فرا�ض( الذي كلفه بعد م�ضاورات مبهمة  )ا

اإخف������اء الو�ضائل القتالي������ة. يف خمابئ �رشية 

بال�ضفة الغربية.

وقي������ل للم�ضدر يف تلك املنا�ضبة، بعد اأن 

تعهد بالت������زام ال�رشي������ة، اإن ال�ضخ�ض الذي 

ينقل الو�ضائ������ل القتالي������ة اإىل داخل ال�ضفة 

الغربية والذي �ضي�ضلمه اإياها لتوزيعها على 

املخابئ املذكورة ما هو اإل املطران هيالريون 

كابوت�ض������ي!.. وبالتايل ُكل������ف العميل من قبل 

املو�ض������اد بالتوا�ض������ل م������ع كابوت�ض������ي وت�ضلم 

الو�ضائ������ل القتالية الت������ي �ضيقوم بتهريبها يف 
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جل جمموعات  �ضيارت������ه ومن ثم اإخفائه������ا لأ

الفدائيني العاملة يف ال�ضفة الغربية. 

وكان املطران كابوت�ض������ي اأعلى �ضخ�ضية 

كاثوليكي������ة عربية. وتبني اأن املن�ضب الديني 

ال������ذي تقل������ده مل مينعه من اإقام������ة عالقات 

حميمي������ة مع قي������ادة املقاوم������ة وم�ضاعدتهم 

اأعق������اب  املنظ������م. ويف  الفدائ������ي  بالعم������ل 

من  املعلوم������ات اجلديدة هذه اأ�ضبح جهاز الأ

العام ال�ضهي������وين يراقب كابوت�ض������ي ويتتبع 

حتركات������ه. وات�ض������ح بفعل اإج������راءات التتبع 

لة  ه������ذه ي������وم 8 اآب 1974 اأن �ضيارته املحمَّ

باملتفجرات ت�ضري يف ظ������روف مثرية لل�ضبهة 

باجتاه القد�ض واأن كابوت�ضي نف�ضه وم�ضاعده 

ي�ضتقالنها. وتقرر اإيقاف ال�ضيارة فوراً خ�ضية 

انفجار املتفجرات بداخلها.

، ونُقلت ال�ضيارة وَمن فيها اإىل  وهكذا متَّ

مركز ال�رشطة يف حاكورة املو�ضكوبية بالقد�ض 

حي������ث متَّ يف ور�ض������ة ال�ضي������ارات تفكيكه������ا 

وتفتي�ضه������ا مما اأدى اإىل اكت�ضاف 4 ر�ضا�ضات 

كال�ضنيكوف وم�ضد�ضني وعدة طرود حتتوي 

على متفجرات بال�ضتيكية و�ضواعق كهربائية 

وقنابل يدوية وما اإىل ذلك. 

أنكر كابوت�ضي بدايًة  وعند التحقيق معه ا

�ضلوع������ه يف عملية التهريب قائ������اًل باإنه متَّ 

نقل الو�ضائل القتالية اإىل �ضيارته دون علمه. 

غ������ري اأن مغلفاً ُعرث عليه لدى تفتي�ض اأمتعته 

أبو فرا�ض(  كتب عليه بخّط������ه رقم امل�ضوؤول )ا

أثب������ت �ضلوعه يف ه������ذه العملية  يف لبن������ان ا

الفدائية. وبالتايل اعرتف كابوت�ضي باأنه تلقى 

أبو فرا�ض( حقيبتني  يف ني�ضان 1974 م������ن )ا

ونقلهما ب�ضيارت������ه اإىل ال�ضفة الغربية حيث 

اأخفاهما داخل مدر�ض������ة الكني�ضة اليونانية 

الكاثوليكية يف بي������ت حنينا. وروى كابوت�ضي 

أن������ه ُطلب منه يف �ضهر متوز من العام  أي�ضاً ا ا

نف�ض������ه نقل و�ضائل قتالية اأخرى متَّ اإخفاوؤها 

�ضف  يف اأماكن خمتلفة داخل �ضيارته لكن لالأ

متَّ �ضبط ال�ضيارة عند اعتقاله. 

ومل يكن جم������رد اعتقال كابوت�ضي و�ضبط 

الو�ضائل القتالية خامتة لهذه العملية، اإذ متَّ 

فراج عن كابوت�ضي بعد اعرتافه وموافقته  الإ

من العام ال�ضهيوين  على التعاون مع جهاز الأ

لت�ضليلهم. 

ويف الي������وم التايل وبتوجيه م������ن املو�ضاد 

وحتت اإ�رشافه متَّ خلق التوا�ضل بني امل�ضدر 

وكابوت�ضي الذي �ضلمه الو�ضائل القتالية داخل 

حقيبتني )علماً ب������اأن كابوت�ضي كان م�ضمما 

مور  على اإمتام العملية الفدائية(. وكانت الأ

ت�ضري ظاهرياً عل������ى ما يرام من خالل عقد 

لق������اءات يومية مع العمي������ل ال�رشي اجلديد 

للجه������از األ وهو كابوت�ضي ح�ض������ب »اعتقاد 

أ�ضارت اإىل  املو�ضاد«، غري اأن معلومات خمتلفة ا

نية كابوت�ضي ت�ضليم ال�ضالح وتنفيذ العملية، 
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ثم الهرب بداعي ح�ض������ور موؤمتر للمطارنة 

يف بريوت وبالتايل تقرر اعتقاله. 

وكانت هذه نهاية الق�ضية. ومتت حماكمة 

كابوت�ض������ي وفر�ض عقوب������ة ال�ضجن ملدة 12 

أُفرج عنه يف نوفمر ت�رشين  عاماً عليه، لكن ا

الث������اين 1977 بطلب من قدا�ض������ة البابا بعد 

خو�ض������ه اإ�رشاباً عن الطع������ام كاد اأن يق�ضي 

عل������ى حياته. وعلى الرغم من وعود حا�رشة 

الفاتي������كان وبخ������الف تعليماته������ا اإليه فقد 

اأ�ضبح املطران كابوت�ض������ي من دعاة الق�ضية 

الفل�ضطينية يف 

أنح������اء العامل، لكن احلا�ض������ل اأن الرجل،  ا

أنها ظلت حا�رشة  أنه غادر القد�ض اإل ا رغ������م ا

يف قلب������ه، حتى اإن متحدًث������ا با�ضم احلكومة 

�رشائيلية �رشح ذات يوم بالقول »اأعتقد اأن  الإ

فراج عن كابوت�ضي كان قراًرا خاطًئا  قرار الإ

عجاب  فاحلقيقة اأن املطران الذي قوبل بالإ

من قب������ل الفل�ضطينيني عكف يف منفاه على 

رهابية«. ن�رش الدعاية ل�ضالح املنظمات الإ

هذا ه������و اإذاً دور اجل�رش ال������ذي قام به 

كابوت�ض������ي يف العامل اأجم������ع م�ضتغاًل و�ضعية 

ونف������وذ الكر�ضي الر�ضويل لدول������ة الفاتيكان 

لن�رش احلقيقة وا�ضح������ة �ضاطعة حتى يعمي 

أ�ضاليبه وطرقه  نورها عيون املحتل ويف�ضح ا

اخلبيثة.

غادر هيالريون كابوت�ضي القد�ض لكنها مل 

تغادره، فهو حتى ال�ضاعة يعتر نف�ضه مطرانا 

للقد�������ض وعلى ح������د تعبريه فاملط������ران لي�ض 

�ضي������دا، املطران هو خادم، ه������و اأب، والوالد 

أًيا كان  عندما يرى ابنه مهدًدا يهب لنجدته ا

الثمن، م�ضحيا بالغايل، والنفي�ض مل�ضاعدته، 

ا الراعي والراعي عندما  أي�ضً واملطران هو ا

يرى الذئب مقباًل ي�ضحي بحياته دفاًعا عن 

قطيعه.

لك������ن من هو القطي������ع يف عيون الراعي 

هيالريون كابوت�ضي؟ ي�رشح ذات يوم بالقول 

أنا منذ �ضنة 1965م يوم دخويل اإىل  »قطيعي ا

أيته  القد�ض هو ال�ضعب الفل�ضطيني، �ضعب را

باأم العني حتت الحتالل �ضعب مغلوب على 

اأمره حقوقه مه�ضومة كرامته مدا�ضة فكيف 

أنا اأعتر  يدي وا تريدوين اأن اأقف مكتوف الأ

نف�ض������ي اأب وراعي له������ذا ال�ضعب؟ �ضمريي 

أه������ب مل�ضاعدة  ووج������داين فر�ضا عل������ي اأن ا

هذا ال�ضع������ب، ولقاء م�ضاعدتي ودفاعي عن 

ألقي القب�ض علي وحكم على باثنتي  حقوقه ا

ع�رشة �ضن������ة �ضجن ق�ضيت منه������ا 4 �ضنوات 

خرج������ت بعدها بناء على تدخ������ل الفاتيكان 

يف �ضخ�ض البابا بول�ض ال�ضاد�ض رحمه اهلل، 

آنذاك كنت م�رشبا عن  نن������ي ا تدخل البابا لأ

الطعام، وقد م�ضى عل������ى اإ�رشابي هذا 37 

يوماً نزلت خالله 35 كيل������و غراماً وبالتايل 

نقاذ  كانت حيات������ي يف خطر فتدخل البابا لإ
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حياتي وبعد اأخذ ورد طويلني بني الفاتيكان 

واإ�رشائي������ل قبلت اإ�رشائي������ل باإطالق �رشاحي، 

ب�������رشط اأن اأخرج دون اأن اأعود وكان ذلك يف 

1978/2/20م ومل اأزل حت������ى ه������ذه ال�ضاعة 

أنتظ������ر عودتي اإىل وطني اإىل قد�ضي و�ضعبي  ا

أنتظر نهاية غربتي«. ا

واإذا كان املثل العرب������ي يقول اإن »الغربة 

كربة واله������م فيها حتى الركبة« فاإن املطران 

كابوت�ضي يرى الهم فيها حتى الرقبة.

ويف جمال�ض كابوت�ض������ي ولقاءاته بو�ضائل 

ع������الم الغربي������ة والعربية يث������ري عواطف  الإ

أن������ه ميت موت  أ�ضج������ان اجلم������وع بقول������ه ا وا

معن������وي اإذ يقول »ما امل������وت اإل فراق ما هو 

عزيز، عائلة، اأولد، اأ�ضدقاء، اأمالك، مال، 

�ضقف  آخ������ره« ويت�ضاءل وهل اأعز عند الأ اإىل ا

من �ضعب������ه ومن اأر�ضه؟ هذا الفراق الق�رشي 

املفرو�������ض علي ه������و املوت املعن������وي ميوت 

ن�ضان مرة فقط ج�ضدياً وميوت 100 مرة  الإ

يف النهار معنوياً.

واملوؤك������د اأن ما �ضبق مل يكن جمرد حديث 

أبعد ق�رًشا  ن املطران ال������ذي ا مر�ض������ل ذلك لأ

عن �ضعبه واأر�ضه قد ا�ضتغل ذكرى مرور مئة 

وخم�ضني عاًما على بن������اء كني�ضة بطريركية 

ال������روم الكاثولي������ك املعروف������ة بكني�ضة �ضيدة 

الب�ض������ارة يف القد�ض ال�رشي������ف ليذكر العامل 

ر�ض املقد�ضة وليعيد بناء ج�رش  بحال تلك الأ

هدمه الحتالل ج�رش احلقائق الذي حاولت 

كاذيب لكن الثائر  اأن حتل حمله ج������دران الأ

الذي اأتى من حلب كان لها باملر�ضاد، فعنده 

ن�ض������ان تتجلى باأ�ضمى معانيها  اأن اإن�ضانية الإ

يف موقفني ل ثالث لهما: 

اأولً: منا�������رشة بح������زم وم������ن دون هوادة 

وامل�ضت�ضعف������ني  وامل�ضحوق������ني  املظلوم������ني 

وامل�ضطهدين.

أًيا كانوا  ثانيا: الت�ضدي للظاملني الطغاة ا

أو �ضلوك  ومهما بهظ الثم������ن واأي نهج اآخر ا

يدي  مغاير هو تهرب من امل�ضوؤولية وغ�ضل لالأ

باأ�ضلوب بيالط�ض.

 العروبة اأواًل:

�ضقف كابوت�ضي »ملاذا وجب  ويت�ض������اءل الأ

علي اأن اأجن������د نف�ضي لنجدة وم�ضاعدة هذا 

ال�ضعب مدافًعا عن ق�ضيته املاأ�ضاوية العربية 

الفل�ضطينية؟« ويجيب قائاًل:

أم������ي ولدتني عربًيا  نن������ي اأولً عربي ا »لأ

أ�ضعر  ب������الد العرب اأوطاين ل������ذا يف اأعماقي ا

ب������اأين مواطن ابن وخ������ادم يف كل بلد عربي. 

أ�ضاأل عن اأ�ضلي وف�ضلي عن ح�ضبي  عندم������ا ا

أنا عربي، نحن العرب  ون�ضبي اأجيب بافتخار ا

نوؤل������ف اأ�رشة واح������دة لذا نح������ن اأع�ضاء يف 

اجل�ض������م الواحد وبالتايل عذاب ع�ضو واحد 

طراف اأي عجب  أمل لكل الأ هو تلقائًيا مبعث ا

اإذاً مب�ضاطرت������ي الفل�ضطيني العربي عذابه؟ 
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نن������ي م�ضيحي والعالم������ة املميزة يل  ثانيا لأ

خ�ض  ي اإن�ضان، وكل اإن�ضان وبالأ
هي املحبة لأ

أًيا كان دينه، مذهبه، قوميته، لغته،  املعذب ا

ه������و �ضخ�ض تعي�ض من ل يفقه معنى احلياة 

و�ضعادتها ولذتها يف العطاء الذي فيه ولي�ض 

خذ كل الغبطة والهناء. ثالثا اإين رجل  يف الأ

دين، جت�ضيد املب������ادئ والقيم والأخالق من 

أنتم  أنتم نور العامل، ا واجباتي، من مقوماتي )ا

أتغا�ضى عن  ر�ض) هل يعق������ل اإذاً اأن ا ملح الأ

جندة املعذب������ني متجاهاًل ما�ضيهم؟ ما كنت 

اإذاً رجاًل والدين مني براء«.

ر�ضائله للعامل:

ر املطران كابوت�ضي العامل الغربي  هكذا َذكَّ

بحقائ������ق كثرًيا م������ا غابت ع������ن ناظريه بل 

وطالب احلكام والقيادات الدينية والدنيوية 

مبطالب اأوجزها يف تنفيذ القوانني الدولية 

التي حت������رم اأول احتالل اأرا�ض الغري بالقوة 

وحتتم حتريرها ثاني������ا وتاأمر بعدم امل�ضا�ض 

مبعامله������ا. ثالثا وهذا ما تن�ض عليه قرارات 

من من جالء اإ�رشائيل  هيئة الأمم وجمل�ض الأ

أرا�ضينا العربي������ة املحتلة كافة يف  اإذاً ع������ن ا

فل�ضطني يف �ضورية ك������ي ن�ضع حًدا لعذابنا، 

ومعاناتن������ا وامل������اأرب الوحيد عن������د املطران 

كابوت�ضي للعرب والفل�ضطينيني هو اأن نعي�ض 

لكن اأي عي�ض؟

ي�ضيف »العي�ض لي�ض اأكاًل و�رشًبا الكرامة 

هي احلياة، والوط������ن عنوانها الفل�ضطينيون 

لي�ض������وا جمرد لجئ������ني هم �ضعب م������ن �ضتة 

أ�ضوة ب�ضعوب  مالي������ني ن�ضمة من حقه������م اإذاً ا

العامل كلها، تقري������ر م�ضريهم واإقامة دولتهم 

أرا�ضيه������م املغت�ضبة نحن ل  امل�ضتقل������ة على ا

ن�ضتجدي. هذا حقناً.

ويكمل املط������ران كابوت�ض������ي بناء اجل�رش 

من خالل اط������الع الراأي الع������ام الغربي من 

حوال  آلت اإليه الأ مقره وعر كتاباته على ما ا

يف فل�ضط������ني عامة، والقد�������ض خا�ضة، بعد 

الحتالل. را�ضما �ضور موؤملة متجها النفو�ض 

بي������ة م������ن اأي جن�ض ولون ودي������ن في�ضف  الأ

م�ضه������د القد�ض يف التا�ضع من يونيو حزيران 

�ضه������ر النك�ضة، قائ������اًل »فيما كن������ا و�ضماحة 

ال�ضيخ �ضع������د الدين العلم������ي مفتي القد�ض 

رحم������ه اهلل، ونحن نتجول يف �ضوارع القد�ض 

اخلالية ب�ضبب منع التجول كي نتفقد اأحوال 

أبنائن������ا لنج������دة اجلرحى ولتاأم������ني الطعام  ا

رامل  للجياع ولتعزي������ة احلزانى والثكاىل والأ

بلغ م�ضامعنا عر املذياع �ضوت حاخام اجلي�ض 

�رشائيل������ي »�ضلومو غورين« ي�رشخ خماطًبا  الإ

املحت�ضدة  الغف������رية  �رشائيلية  الإ اجلماه������ري 

بالقرب من حائط املبكى األ افرحوا وتهللوا، 

جيال قد حتقق لقد عدنا اإىل ديارنا  حلم الأ

بدية  زلية الأ لقد حررنا قد�ضنا عا�ضمتنا الأ

مل واملرارة بعد اأن  هي خا�ضتنا، �ضعرت ب������الأ
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غاب������ت عن القد�ض م�ضحتها القد�ضية وراأيت 

بواكري ا�ضمحاللها اإىل اأن حتولت اإىل جمرد 

بل������د �ضياحي وه������ودت.. عل������ى اأن التحدي 

والتع������دي بلغ������ا ذروتهما باإعالنه������م القد�ض 

أبدية لدولة اإ�رشائيل«. عا�ضمة موحدة ا

اأما ما يدمي ويبكي القلوب والعيون فهو 

م�ضهد ال�ضهداء املبعرثة جثثهم على الطرقات 

ن  ، لأ
)❁(

أنتنوا كما ي�ض������ف امل�ضهد: »كانوا قد ا

أياما حتت ال�ضم�ض  املحتل اأ�رش على تركهم ا

املحرق������ة فعملنا، �ضماحة ال�ضيخ �ضعد الدين 

أنا مع �ضبان متطوعني على مللمتهم  العلمي وا

ومن ثم دفناهم يف حف������رة واحدة، �ضماحته 

أنا بعده كذلك  تال �ضالته راح������ة لنفو�ضهم وا

ن دينهم  دون التميي������ز بني م�ضيحي وم�ضلم لأ

بعد ا�ضت�ضهادهم هو �ضهادتهم«.

ومم������ا ل�ضك في������ه اأن ال�ضه������ادة العلنية 

التي �ضهده������ا املطران كابوت�ضي كانت �ضمن 

�رشار الفاتيكاين اإزاء  أ�ضب������اب اأخرى وراء الإ ا

اإحقاق حق������وق ال�ضعب الفل�ضطيني يف عيون 

مريكيني والعامل كله فالفاتيكان  وروبيني والأ الأ

أرا�ضيهم  ي�رش على ع������ودة الفل�ضطينيني اإىل ا

ن هذا حق م�رشوع له������م اأقره القرار 195  لأ

ال�ضادر عن هيئة الأمم املتحدة كما اأن تلك 

ال�ضهادة تنبه اإىل ظاهرة خطرية للغاية وهي 

حماولة اإفراغ القد�ض من م�ضيحييها بل ومن 

م�ضلميه������ا على ال�ض������واء فامل�ضيحية اليوم يف 

فل�ضطني يف خطر وع������دد امل�ضيحيني يف كل 

فل�ضطني اليوم ل يتعدى 150 األف.

والت�ض������اوؤل الذي طرح������ه كابوت�ضي ملاذا 

هاج������روا ورحلوا عن مه������د امل�ضيح؟ ويجيب 

ن احلي������اة الكرمية حتت ن������ريان الحتالل  لأ

أنف�ض رجال  اأمر �ضاق، وع�ضري ول تقبله غري ا

ذو باأ�ض وعزم �ضديدين، فالذل والهوان حتت 

هل عن م�ضتقبل  الحتالل من جهة وبحث الأ

ولدهم يدفعهم للذهاب بعيًدا، بينما  كرمي لأ

يبقى م�ضيحيو العامل جمرد متفرجني على ما 

يجري.

ويف مقام اآخر نا�ض������د املطران كابوت�ضي 

الع������امل احلر وقف اإج������راءات تهويد القد�ض 

ج������راءات الت������ي اتخذتها قوات  مذك������ًرا بالإ

الحتالل بعد ع�رشي������ن يوًما من ال�ضابع من 

يونيو عندما اتخ������ذ الكني�ضت القرار 2064 

القا�ضي ب�ضم القد�ض وتوحيدها 

واتبع������ه رويًدا رويًدا باإج������راءات متتالية 

ي������ام معامله������ا كلًي������ا وهودتها  غ������ريت مع الأ

ومنها:

عزل القد�ض ع������ن ال�ضفة الغربية   -1

�ضيا�ضيا اإذ منحونا هوية قد�ضيه بعد اإح�ضاء 

دقيق.

الر�ضمية  املوؤ�ض�ض������ات  نقل بع�������ض   -2

�رشائيلي������ة اإىل القد�ض بهدف  احلكومي������ة الإ
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اإلغاء قطاع اخلدمات العربية ل�ضتيعابها.

�رشائيلية  املبا�رشة بتطبيق املناهج الإ  -3

يف الثقافة والتعليم.

4-  ت�ضفية �رشكة كهرباء القد�ض اأهم 

مر على  مرفق اقت�ضادي عربي.ول يقت�رش الأ

هذا النحو لكنه ينبه كل املعنيني وخا�ضة يف 

املنظم������ات الدولية وامل�ضوؤول������ني عن الرتاث 

�رشائيلية للق�ضاء  ن�ضاين اإىل املحاولت الإ الإ

نها  �ضالمي وامل�ضيحي، ذلك لأ على الرتاث الإ

ما�ضية يف غيها جتاههم������ا على قدم و�ضاق 

ومن هذه املحاولت:

احلفري������ات اجلاري������ة حول وحتت   -1

ق�ضى لت�ضديعه وتخريبه. امل�ضجد الأ

حراق اأوىل  حماولة اأوىل وثاني������ة لإ  -2

القبلتني وثالث احلرمني ال�رشيفني.

م�ضادرة اأديرة واعتداء على كني�ضة   -3

القيامة و�رشقة ت������اج ال�ضيدة العذراء اإ�ضافة 

اإىل م�ض������ادرة عق������ارات اإ�ضالمي������ة ومتحف 

ثار الفل�ضطينية. الآ

تدمري اأحياء عربي������ة بكاملها حي   -4

أيتهم  ال�رشف، حي البا�ضورة، حي املغاربة، »را

ب������اأم العني يهدمون مئ������ات املنازل ويهجرون 

ح������داث الباحة الكبرية اأمام  اآلف ال�ضكان لإ

أك������ر عدد من  حائ������ط املبك������ى ل�ضتيع������اب ا

امل�ضلني.

اإن اإ�رشائي������ل فيما تخرب بيوتنا وت�ضتويل 

عليه������ا تقوم ببن������اء اآلف الوحدات ال�ضكنية 

تنفيذا ملخططه������ا )القد�ض الكرى( ولف�ضل 

القد�ض نهائًيا عن ال�ضف������ة الغربية«. ولكي 

أكاذيب اليهود املتطرفني الذين  يبطل الرجل ا

أنهم كارهني لل�ضالم  ي�ضورون العرب عل������ى ا

�ضفاكي دماء فاإن������ه عمد ويعمد على الدوام 

على اإظهار موقف الع������رب وامل�ضلمني عامة 

والفل�ضطينيني خا�ضة من ق�ضية ال�ضالم مبا 

ثر يف نفو�������ض م�ضتمعيه من  ي������رتك عظيم الأ

رجال دين ودنيا يف العامل والعوا�ضم الغربية 

فيق������ول »نحن طالب �ض������الم.. وال�ضالم هو 

ننا نرى  ا�ضرتاتيجيتنا نح������ن نع�ضق ال�ضالم لأ

في������ه طاقة وكنزاً، وعندما نتكلم عن ال�ضالم 

ن������ه يف ال�ض������الم لوحده  فنح������ن �ضادقون لأ

اخلال�������ض وطامل������ا ل ننعم بال�ض������الم نبقى 

معذب������ني م�رشدين تائهني ب������دون كرامة اإذن 

ال�ضالم يف م�ضلحتنا«.

ويف الوق������ت ذاته يث������ري يف قلوب وعقول 

خرين ت�ض������اوؤلً جدّياً ح������ول ال�ضالم عند  الآ

اإ�رشائيل وهل ه������و يف م�ضلحتها حًقا؟ ويرد 

»اإ�رشائيل تتكلم ع������ن ال�ضالم وتعمل للحرب 

ولع������ل ت�رشيح������ات كب������ري احلاخام������ني يف 

ال�ضن������وات املا�ضية »هودي ع������ودي« يك�ضف 

فاعي  ع������ن نواياهم عندما و�ضف العرب بالأ

ن������ه خلق العرب من  قائ������اًل: اأن الرب ندم لأ

ذرية اإبراهيم«.
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هم اإذاً ل يريدون ال�ضالم فهو يف نظرهم 

نه يعني احل������دود الوا�ضحة  كر لأ الع������دو الأ

واإ�رشائيل ل تزال حتلم باإ�رشائيل الكرى من 

نه ل  النيل اإىل الفرات هي ل تريد ال�ضالم لأ

أنها حماطة ببالد  ميكنها بعد ذلك اأن تدعي ا

عربية تريد اأن تنق�ض عليها«.

ق�ضايا العرب يف وجدانه:

واإذا كان������ت ق�ضية القد�ض قد ا�ضتوعبت 

�ضني حياة املنا�ض������ل العربي الكبري املطران 

هيالري������ون كابوت�ضي ف������اإن مواقفه يف واقع 

مر قد تعدت القد�������ض وفل�ضطني املحتلة  الأ

لي�ضارك يف عدد م������ن امل�ضاهد التي عا�ضها 

العامل العربي جريح������اً ك�ضرياً كما يف العراق 

الت������ي زارها على راأ�ض وفد من رجال الدين 

يطاليني وغريهم من  امل�ضيحي واملثقف������ني الإ

وروبية يف زيارة قال عنها اإنها  اجلن�ضيات الأ

ت�ضتهدف التعبري ع������ن الت�ضامن مع ال�ضعب 

العراقي �ضد احل�ض������ار الدويل الذي فر�ض 

لف من �ضعبه  عليه وال������ذي اأدى اإىل وفاة الآ

جوًع������ا ومر�ًضا وقد ج������اءت رحلة كابوت�ضي 

ا  وروبية رف�ضً لتعمق عند الكثري من الدول الأ

مريكية هن������اك، والتي  وا�ضًحا للهيمن������ة الأ

ا ول تزال �ضبباً رئي�ضياً يف ما تقوم  أي�ضً كانت ا

ر�ض الفل�ضطينية املحتلة. به اإ�رشائيل يف الأ

ويف �ضباط 2009 كان املطران كابوت�ضي 

غاثي������ة التي  عل������ى م������ن �ضفينة احلي������اة الإ

هايل غزة  متعة والغ������داء لأ كانت حتم������ل الأ

�رشائيلية،  املحا�رشين على ي������د ال�ضلطات الإ

حيث متَّ م�ض������ادرة كل ما فيها على �ضواطئ 

فل�ضطني املحتلة وط������رد كل من ُوِجد هناك 

اإىل لبن������ان. بينما رحل املطران كابوت�ضي اإىل 

مدينة القنيطرة عر اجلولن املحتل لي�ضتقبل 

هناك ا�ضتقب������الً �ضعبياً حا�ضداً، وحتدث اإىل 

ال�ضحافة وا�ضف������اً ما تعر�ض له من اإهانات 

على ي������د اجلنود وعنا�رش املو�ض������اد الذين مل 

أبداً.  ين�ضوا عدوهم القدمي ولن ين�ضوه ا

احللم والروؤيا:

»اإلهي اكالأ بعينك ال�ضاهرة حكامنا العرب 

اأجمع������ني ليعملوا ملا فيه فالح اأمتنا الكرمية 

ووحدتها كي نحقق ما نحلم به واإليه ن�ضبو، 

جمع �ضملنا كرام������ا م�ضيحيني وم�ضلمني يف 

ق�ضى وكني�ضة القيامة فيما  رحاب اجلامع الأ

املاآذن ت�������رشخ اهلل اأكر متناغمة مع اأجرا�ض 

الكنائ�ض وهي تقرع مهللة لعودتنا منت�رشين 

اإىل ديارن������ا اإىل مقد�ضاتنا اإىل قد�ضنا العربية 

املحررة عا�ضمة دولة فل�ضطني«.

بهذه الدعوة التي هي اأقرب اإىل الدعاء 

يختتم املط������ران كابوت�ض������ي روؤيته ويعر عن 



هيالريون كابوت�شي..  مطــــــــران الثــــــــــــورة

العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  3722010

ألي�ض يف  منية قلب������ه و�ضهوة نف�ضه. ونق������ول ا

هذه الدعوة ج�رًشا �ضادًقا رائًقا من �ضوائب 

ديان  الكراهية وخزعب������الت الت�ضادم بني الأ

واحل�ض������ارات؟ املوؤك������د اأن ذل������ك كذلك واأن 

الثائ������ر القادم من حلب ق������د اأبطل ب�ضهادته 

أف�ض������ل موؤامرات برنارد  دع������اوى هنتجتون وا

لوي�ض ومن �ضابه.

الهوام�ش

)❁( اأنتنوا: تف�شخت جثثهم، وانت�شرت روائحهم.

امل�صادر

مقابلة يف 2009/1/8 مع قناة اجلزيرة الف�شائية �شمن برنامج فل�شطني حتت املجهر.  -1

من كلمة املطران كابوت�شي يف امللتقى العربي والدويل حلق العودة يف دم�شق. 23/ت�شرين الثاين/2008.  -2

العمل الفدائي.. البدايات - نظمي اأبو زاهر. ط2- بريوت 1980م.  -3
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مع حممد خالد رم�صان: 

�صيل          باحث تر�ثي �أ

حــــــــــــوار : عادل اأبو �ضنب
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أبيه،  دب، جرته �إليه �لهو�ية و�لقر�ءة ومكتبة �
يديولوجيا �إىل �لأ

مل جتره �لأ

حممد خال������د رم�شان مبدع يف �ل�شعر، و�لق�ش������ة �لق�شرية، و�لرت�ث �ل�شعبي 

نه ل يجيد  �شو�ء، لأ �ل������ري �لذي له فيه 9 كتب من كتبه �ل�������18، بعيد عن �لأ

أدباً يف �لق�شة و�ل�شعر،  أنه ينتج � ت�شويق نف�شه، كما يفعل طالب �ل�شهرة، ح�شبه �

دب �إىل تبنيه، و�لكتابة 
وبحث������اً ل جمعاً يف �لرت�ث �ل�شعب������ي �لذي يدع������و �لأ

حممد خالد رم�ضان: 

باحث تر�ثي �أ�ضيل

اأديب وقا�ض �ضوري. ❁

ò

❁
�إعد�د: عادل �أبو �شنب
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فيه، له وجهة نظر، يتفرد بها فيقول: »كلما 

م������ات كبري يف ال�سن ماتت مع������ه خزائن من 

املعرفة«. 

باح������ث  اأول  اأح������اور  اأن  لي�������رين  اإن������ه 

)فولكلوري(، يف حماوراتي املتنوعة.

  18 كتابًا يف 71 �سنة

يقي������م حممد خالد رم�س������ان يف دم�سق، 

لكنه ال يرتك الزبداين، التي هو ابنها البار، 

أيام  وعندما بحثت عن������ه، وجدته يقيم عدة ا

أيام يف دم�سق، ويف هذه  يف الزبداين، وعدة ا

الت������ي يتواجد فيها يف دم�س������ق، كان علي اأن 

أ�سئل������ة، اأجاب عنها يف  اأالقي������ه، واأوجه اإليه ا

أ�سه،  اليوم الثاين، قبل اأن يعود اإىل م�سقط را

�سئلة، وكيف اأجاب، معدداً  فما هي ه������ذه االأ

كتبه ال�18 الت������ي اأبدعها منذ تعلق بالكتابة، 

اأي يف ن�سف قرن من اأ�سل حياته التي تعد 

71 �سنة، مّد اهلل يف عمره. 

خريج الكهرب���اء: الزبداين م�سقط 

راأ�سي

كالعادة �ساألته عن: 

- املولد والن�ساأة والدرا�سة؟ 

فاأجاب: 

• ول������دت يف مدينة الزبداين عام 1938، 

نهارها وينابيعها  الزبداين املدين������ة التحفة لأ

أ�ضجاره������ا، واأخذت من كل ذلك  وعيونها، وا

ما اأعك�ضه اأحياناً يف اأدبي، ون�ضاأت مع اأختي 

ن والدي  ب������ي، لأ برعاي������ة والدتي، وجدتي لأ

أربع �ضنوات.  تويف وعمري ا

در�ضت املرحل������ة البتدائية يف الزبداين، 

وكذل������ك املرحل������ة املتو�ضط������ة. ولكنني نلت 

ال�ضه������ادة املتو�ضطة )الكف������اءة( من مدر�ضة 

)الكلي������ة العلمية الوطني������ة( يف دم�ضق وهي 

مدر�ضة خا�ض������ة كان �ضاحبها ال�ضيد عثمان 

العائ������دة. اأما البكالوري������ا -ال�ضهادة الثانوية 

فقد ح�ضلت عليها بطريق الدرا�ضة اخلا�ضة، 

ثم ح�ضل������ت على �ضه������ادة معه������د الكهرباء 

وامليكانيك يف دم�ضق- الدورة الثالثة. 

يديولوجيا اأنا واالأ

دب اإىل  - و�ضاألته: هل قادك حب االأ

يديولوجيا اأم العك�س؟  االأ

اأجاب: 

يديولوجيا  دب اإىل الأ • مل يقدين ح������ب الأ

دب. لكن  يديولوجيا اإىل حب الأ ول قادتني الأ

دب هي الزبداين  الت������ي قادتني اإىل ح������ب الأ

اأولً بطبيعتها اخلالبة، واملطالعة ثانياً، فاأنا 
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اأحب املطالعة والقراءة كثرياً، وقد ورثت عن 

والدي بع�ض الكتب الدينية، وال�ضري ال�ضعبية 

ث������م كان العتماد على ال�������رشاء وال�ضتعارة، 

وهك������ذا كان اإذ قراأت عي������ون ال�ضعر العربي 

باك������راً وكذلك بع�������ض الكت������ب املعرفية، ثم 

ح�ضا�ض مبكراً باملوهب������ة لهذا فقد كتبت  الإ

ال�ضع������ر وعم������ري خم�������ض ع�رشة �ضن������ة، اأما  

يديولوجي������ا فالذي ق������ادين اإليها هو اأولً  الأ

�ضئل������ة حول هذه القراءات  قراءة الواقع والأ

ثم ال�ضتنتاج������ات، وثانياً هو املعرفة وقراءة 

الفل�ضفة والتاريخ. 

أنه يقر�ض ال�ضعر، ويكتب الق�ضة  اأعرف ا

الق�ضرية، ملاذا اهتمامه ين�ضب على الرتاث، 

فقلت له: 

اإبداع بثالثة اأنواع: ال�ضعر، الق�ضة، 

الرتاث

- اأن���ت معروف بكتاب���ة ثالثة اأنواع 

ال���رتاث  ال�ضع���ر،  الق�ض���ة،  ه���ي  اأدبي���ة 

نواع  ال�ضعبي، فما هي موؤلفاتك من االأ

ن���واع قادتك  الثالث���ة، واإىل اأي م���ن االأ

يديولوجيا؟ االأ

الدم�ضق���ي  ال�ضعب���ي  ال�ض���ريان 

والزبداين تاريخ وحياة

اأجاب وهو يبت�ضم: 

نواع الثالثة هي: • موؤلفاتي من الأ

- يف ال�ضعر: 

- زبدانيات زجل- نداءات ال�ضحر/ �ضعر 

/- تنويعات على الزم������ن املتك�رش/ �ضعر/- 

أ�ضمع������ك يا م������ن ت�ضمعني / �ضع������ر/- خمر  ا

ال�ضوؤال. 

- يف الق�ضة الق�ضرية: 

- تاأبط �������رشاً يبحث عن رغيفه- النق�ض 

بالنار على الوجوه املتقابلة- حتولت الزمن 

الواخز. 

يف الرتاث ال�ضعبي )الفولكلور(:   -

حكايات �ضعبي������ة يف الزبداين /بحث يف 

فولكل������ور احلكاية ال�ضعبي������ة/- املقايي�ض يف 

الرتاث ال�ضعبي- حكايات من ال�ضام- الرتاث 

ال�ضعب������ي الفل�ضطين������ي والهوي������ة- الورد يف 

تراثنا ال�ضعبي- احلرفة الدم�ضقية والرتاث 

الدم�ضقي-  ال�ضعب������ي  ال�ضريان  ال�ضفاه������ي- 

درا�ضات يف الزغرودة ال�ضعبية ال�ضورية. 
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وهن������اك كتاب������ان ع������ن تاري������خ الزبداين 

الجتماعي هما: 

- الزب������داين تاري������خ وحياة- م������ن ذاكرة 

الزبداين. 

اأما ال�ض������ق الثاين من اجل������واب فهي اأن 

يديولوجي������ا هي عالقة  أدب������ي بالأ عالقات ا

يديولوجيا،  دب عن الأ أن������ا اأف�ضل الأ بعيدة فا

ومل اأوظ������ف �ضعري  وق�ضتي له������ذه الق�ضية 

ومل اأخ�ضعه������ا لنتمائ������ي. ف�ضع������ري وق�ضتي 

ن�ضان ب�ضكل عام اإن�ضاين. ف�ضعري  يخدمان الإ

وق�ضتي يتجهان اإىل معرفة الوجود وحماولة 

أ�ضئلت������ه الكرى، واأحاول فيهما  جابة عن ا الإ

أ�ضياء  خلق لوحات غري خملوق������ة، واكت�ضاف ا

ن�ضان، وحماولة قراءة عبث بع�ض  ل يعرفها الإ

الق�ضاي������ا. ولكنني بعيد ج������داً يف اأدبي عن 

اليومي املتداول، واملبا�رش يف احلياة. 

أم������ا يف كتاباتي عن الرتاث ال�ضعبي فاأنا  ا

اأعم������ل يف البح������ث يف هذا ال������رتاث ومدى 

�ضف فاإن الباحثني  تاأثريه ول�ضت بجامع. ولالأ

يف ال������رتاث ال�ضفاه������ي وامل������ادي يف �ضورية 

أربعة باحثني. اأما  قالئل فهم ل يتج������اوزون ا

خرون فه������م جامعون للرتاث ولهم دورهم  الآ

العام يف ذل������ك اإذ يقدمون للباحث ما يلزمه 

م������ن ق�ضايا هذا الرتاث. وهن������ا اأقول: اإنني 

اأخ�ضعت بحوث������ي الرتاثية للمنهج التاريخي 

يديولوجيا املعرفية  العلمي وقد تدخل������ت الأ

والفل�ضفية يف هذا.

وكان �ضوؤايل التايل هو: 

- ما راأيك يف حركة التاأليف للرتاث 

وملن من املوؤلفني تقراأ؟

وزارة الثقافة تتبنى ن�رش كتب الرتاث

فاأجاب: 

• بداأت حرك������ة التاأليف بالرتاث ال�ضعبي 

أوائ������ل ال�ضتينيات يف الق������رن املا�ضي  من������ذ ا

وب�ض������كل فردي اإىل اأن ب������داأت وزارة الثقافة 
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تنتب������ه اإىل هذه الق�ضية روي������داً رويداً حتى 

أواخ������ر الت�ضعينيات اإذ زاد الهتمام واأخذت  ا

الوزارة تتبنى املخطوطات يف الرتاث ال�ضعبي 

وتطبعه������ا. و�ضكل������ت جلنة خا�ض������ة من عدة 

قرار الكتب الت������ي وافق الباحثون  باحثني لإ

عل������ى طباعته������ا. ومتَّ تبن������ي طباعتها على 

نفقتها. 

م�ضيات الق�ض�ضية واالأ

و�ضاألته: 

م�ضيات الق�ض�ضية.  - اأنت فار�س االأ

فهل ترى اأن كاتب الق�ضة يعرف وينت�رض 

م�ضيات؟ ا�ضمه عن طريق هذه االأ

فاأجاب: 

دبية عن طريقني:  م�ضيات الأ • تقام الأ

- ع������ن طريق وزارة الثقاف������ة ومراكزها 

املنت�رشة يف كل املحافظ������ات ال�ضورية اأو عن 

طريق احتاد الكتاب العرب وفروعه.

وهناك طريقان اآخران ثانويان هما: 

جنبية. وهذه يلزمها  - املراكز الثقافية الأ

معارف و�ضالت.

- اجلهد ال�ضخ�ضي للكاتب وعالقاته. 

م�ضي������ات ت�ضاعد قلياًل  امله������م اأن هذه الأ

على انت�ض������ار ا�ضم الكات������ب ومعرفته. ولكن 

مبقدار طفيف. 

أم������ا ال������ذي ي�ضاع������د على انت�ض������ار ا�ضم  ا

عالم  الكاتب بال�ضكل اجليد. فهي و�ضائل الإ

أنا مغيب  م������ن اإذاعة وتلفزيون و�ضحاف������ة. وا

�ضباب عديدة منها: اإنني  عن تلك الو�ضائل لأ

أتزلف ول  مر، اإنني ل ا غري قريب من اأويل الأ

حد، اإنني اأختلف عن الذين  اأم�ض������ح جوخاً لأ

مي�ضكون بهذه الو�ضائل. 

وطلب������ت اإلي������ه اأن يحدثني ع������ن م�ضاكل 

ديب، ف�ضاألته:  الن�رش التي يتعر�ض لها الأ

- �ض���در ل���ك كت���اب فولكل���وري عن 

وزارة الثقاف���ة. حدثن���ا ع���ن الن�رض عن 

طري���ق املوؤ�ض�ض���ات الر�ضمية م���ا له وما 

عليه؟ 

فاأجاب: 

• �ض������در يل اأكرث من كتاب فولكلوري عن 

وزارة الثقافة، والن�رش عن طريق الوزارة جيد. 

ولكن هناك تاأخرياً يف طباعة العمل، وهناك 

عدم وعي يف معرفة قيم������ة الكتاب الرتاثي 

الفولكل������وري، فالباحث واجلامع يتعبان تعباً 

غري تعب الكاتب العادي لذا يجب اأن تعطى 
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كلمة الرتاث ال�ضعبي ثمناً اأف�ضل واأعلى، واأل 

حتا�ضب كثرياً. 

كتابي القادم: امل�ضكن يف الرتاث ال�ضعبي

و�ضاألته: 

نواع  - م���ا هو جديدك القادم يف االأ

دبية التي ذكرناها؟ االأ

فاأجاب: 

• اأولً يف جمال الرتاث ال�ضعبي ال�ضفاهي 

ومو�ضوعات������ه فق������د انتهي������ت م������ن تاألي������ف 

كتاب بعن������وان )امل�ضكن يف ال������رتاث ال�ضعبي 

ال�ضفاهي( وهو بح������ث عن موقع امل�ضكن يف 

بع�ض جزئيات ال������رتاث ال�ضعبي كموقعه من 

غني������ة ال�ضعبية، واملث������ل ال�ضعبي والت�ضبيه  الأ

وغ������ري ذلك، وهو بحث غري م�ضبوق عن هذه 

الق�ضية. 

ثاني������اً يف جمال ال�ضعر هن������اك جمموعة 

�ضعري������ة بعن������وان )مالت ومتي������ل اإىل حلظة 

�ضاكنة( �ضاأقدمه������ا اإىل احتاد الكتاب العرب 

يف �ضورية. 

ويف جم������ال الق�ض������ة الق�ض������رية هن������اك 

جمموعة ق�ض�ضية انتهيت من حت�ضريها.

قراءات يف الفولكلور.. وذات الهمة

وفاجاأته ب�ضوؤال: 

- م���ا ال���ذي تق���روؤه حالي���ًا؟ وه���ل 

للتاأليف املحلي ن�ضيب منه؟ 

قال اإنه ل ي�ضتطيع اأن يعي�ض دون قراءة، 

فه������و من جيل ق������ارئ، منذ نعوم������ة اأظفاره، 

واأكمل: 

أن������ا متنوع الق������راءات. فاأنا اأعيد هذه  • ا

ي������ام قراءة كتاب علم الفولكلور لهاجرغي  الأ

أ  ك������راب. واأعيد قراءة �ضرية ذات الهمة واأقرا

ب�ضكل دائم يف معجم ل�ضان العرب. 

و�ضاألته: 

دباء اجلدد اإىل تبني  - هل تدعو االأ

الرتاث ال�ضعبي  والتخ�ض�س فيه؟

ال������رتاث  تبن������ي  اإىل  دب������اء  الأ اأدع������و 

)الفولكلور(

فكان جوابه احلا�ضم: 

• لل������رتاث ال�ضعبي اأهمي������ة علمية كبرية 

فهو حامل تاريخ الب�رش، تاريخ �ضعبنا، حامل 

ماله، كل  حالم������ه، لآ عماله، لأ لعالقات������ه، لأ

هذا جنده يف هذا الرتاث، لذا من املهم جداً 

جمعه، ثم اللتفات اإىل درا�ضته وا�ضتخال�ض 

النتائ������ج منه، ومن هن������ا ف������اإين اأدعو وبكل 
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دب������اء الباحثني للعمل يف  م�ضوؤولية، اأدعو الأ

هذا املج������ال، فهو جمال رح������ب وا�ضع، وهو 

موجود يف ذاكرات النا�ض، و�ضدورهم وكلما 

م������ات كبري بال�ض������ن متوت مع������ه خزائن من 

املعرفة والعلوم. 

❁    ❁    ❁

والواق������ع اأن ه������ذه �ضفح������ة هام������ة من 

نها تنطوي على لقاء  �ضفحات حوارات������ي، لأ

أنف�ضه������م للبحث يف  مع واحد مم������ن نذروا ا

وىل الت������ي اأحاور  الفولكل������ور، وه������ي املرة الأ

فيها فولكلورياً جتمعني به �ضلة حب الرتاث 

أ�ضعى اإىل فولكلوريني  والكتابة فيه، واعداً اأن ا

اآخرين، حتى لو كانوا من جامعي الفولكلور، 

ل من الباحثني فيه مثله.

¥µ



�شفحات من الن�شاط الثقايف

381 العـــــــــــــــــــــدد  561    حزيــــــران  2010

�ضفحات من الن�ضاط الثقايف

كتاب ال�شهر
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اإعداد: اأحمد احل�ضني

اإعداد وتقدمي: حممد �ضليمان ح�ضن

رئي�ض التحرير
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ربيع الكتاب يف دم�شق: 

حت������ت �صعار متعة القراءة ومبنا�صبة الي������وم العاملي للكتاب الذي ي�صادف 

يف الثال������ث والع�رشين من �صهر ني�صان افتتح برعاي������ة ال�صيدة الدكتورة جناح 

ول الذي اأقامه احتاد  العط������ار نائب رئي�ض اجلمهورية معر�ض ربيع الكتاب الأ

النا�رشين ال�صوريني بالتعاون مع العديد من الهيئات واملوؤ�ص�صات الثقافية. 

وقال الدكت������ور غياث مكتبي رئي�ض جلنة املعار�������ض العربية والدولية يف 

❁

ò
اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�ضورية(

�شفحات من الن�شاط الثقايف

❁

اأحمد احل�سني
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�الحتاد: �إن هذ� �ملعر�ض جاء يف �إطار حملة 

أ« �لتي نظمه������ا �الحتاد ومبنا�سبة  »كلنا نقر�

�ليوم �لعاملي للكتاب �ل������ذي �أعلنته �ملنظمة 

�لعاملية للثقافة و�لرتبي������ة و�لعلوم يف �لثالث 

و�لع�رشي������ن م������ن ني�س������ان كل ع������ام، م�سيفاً 

أع������د خط������ة ت�سويقي������ة و��سعة  �إن �الحت������اد �

للمعر�ض بهدف م�سارك������ة جميع دور �لن�رش 

�ل�سورية لعر�ض �أحدث �إ�سد�ر�تها ونتاجاتها 

�لثقافية. 

و�أو�سح مكتبي �أن �الحتاد حر�ض �أن يكون 

وىل مميز�ً  معر�ض ربيع �لكتاب يف دورته �الأ

خذ بعني  يف �ل�سكل و�مل�سم������ون حيث مت �الأ

�العتبار تنوع �الختيار�ت �لفكرية و�لثقافية 

�أمام زو�ر �ملعر�ض مبا يعك�ض م�سهد �لتاأليف 

�سد�ر  و�لن�������رش ملختلف دور �لكتب وحركة �الإ

و�لن�رش ومبا يرتجم مكان������ة �سورية كحا�سنة 

ب������د�ع ويعك�ض  جلمي������ع ميادي������ن �ملعرفة و�الإ

�مل�ست������وى �لذي و�سل �إلي������ه �لكتاب �ل�سوري 

أنه من �سمن �أهد�ف  حملياً وخارجياً، موؤكد�ً �

�ملعر�ض هو حتفيز �لنا�رشين على �النت�ساب 

لالحت������اد وتعريفه������م بحقوقه������م وتق������دمي 

نتاجاتهم �لثقافية وت�سويقها للقارئ بطريقة 

�سحيح������ة ومدرو�سة د�عياً كل �جلهات �لتي 

تعنى بال�س������اأن �لثقايف وال�سيم������ا �لكتب من 

كل املحافظات ال�ضوري������ة للم�ضاركة يف هذا 

احلدث. 

واأو�ضح مكتب������ي اأن املعر�ض ي�ضتمل على 

خمتل������ف �ضنوف الكتب م������ن علمية وثقافية 

بحاث والدرا�ضات وكتب  أدبية وجملدات والأ وا

طفال اإ�ضاف������ة اإىل جمموعات  النا�ضئ������ة والأ

متنوع������ة م������ن الكت������ب الرتاثي������ة والوثائقية 

لكرتوين  والتاريخي������ة وغريها من املحتوى الإ

والو�ضائ������ل التعليمية، وق������د رافقت فعاليات 

املعر�������ض الكث������ري م������ن الن�ضاط������ات الغنية 

طفال،  أبرزها تلك املوجهة لالأ واملتنوعة لكن ا

أ�ضار اإىل اأن الحتاد يهدف من هذا املعر�ض  وا

وغريه من الفعالي������ات لن�رش الكتاب ال�ضوري 

وتوزيع������ه وت�ضويق������ه ب������كل املج������الت ودعم 

الثقاف������ة املوجودة يف �ضورية واإبرازها يف كل 

املحافل مبيناً اأن هناك الكثري من الن�ضاطات 

والفعاليات القريبة الت������ي يقوم بها الحتاد 

يف اإط������ار روؤي������ة هي جزء م������ن ا�ضرتاتيجيته 

وت�ض������وره ملهامه، الهادفة اإىل اإتاحة الفر�ضة 

ك������ر عدد من الق������راء من اأج������ل الطالع  لأ

والتوا�ضل مع الكتاب. 

و�ضارك يف املعر�ض النا�رشون ال�ضوريون 

وجمي������ع املوؤ�ض�ض������ات والهيئات الت������ي تعنى 

بال�ضاأن الثقايف واملعريف ف�ضاًل عن م�ضاركة 
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دور ن�رش �ضوري������ة حا�ضلة على وكالت لدور 

ن�رش عربية واأجنبية. 

ي�ض������ار اإىل اأن دول الع������امل اعترت الثالث 

أبري������ل تاريخاً رمزياً  والع�رشي������ن من ني�ضان/ا

دب العامل������ي اإذ تويف يف  لالحتفال بي������وم الأ

هذا اليوم ع������ام 1616 كل م������ن �ضريفنت�ض، 

�ضك�ضب������ري واإينكا جار�ضيال�ض������و دي ل فيجا، 

أو وفاة  كم������ا اأن هذا اليوم ه������و تاريخ ميالد ا

عدد من املوؤلفني امل�ضهورين من اأمثال موري�ض 

دروان، ك. لك�ضن�������ض، فالدمي������ري نابوكوف، 

جوزيف بال ومانوي������ل ميجيا فاليجو، ولهذا 

كان اختيار موؤمتر اليون�ضكو العام الذي عقد 

يف باري�ض ع������ام 1995 لهذا التاريخ اختياراً 

طبيعي������اً فقد اأرادت في������ه اليون�ضكو التعبري 

عن تقديره������ا وتقدير الع������امل اأجمع للكتاب 

واملوؤلفني وذلك عن طري������ق ت�ضجيع القراءة 

ب������ني اجلميع وب�ض������كل خا�ض ب������ني ال�ضباب 

وت�ضجيع ا�ضتك�ضاف املتعة من خالل القراءة 

وجتديد الحرتام للم�ضاهمات التي ل ميكن 

اإلغاوؤه������ا لكل الذين مه������دوا الطريق للتقدم 

)1(
ن�ضانية جمعاء. الجتماعي والثقايف لالإ

امللتقى الدويل للرتاث: 

أبو ظبي( مب�ضاركة �ضورية  انطلق������ت يف )ا

وعربي������ة ودولي������ة وا�ضعة فعالي������ات امللتقى 

ال������دويل الرابع للرتاث حتت عنوان: »الرتاث 

والتعليم: روؤية م�ضتقبلية«.

وت�ضمن������ت جل�ضات امللتق������ى العديد من 

املداخالت، اأكد بع�ضه������ا على اأن الرتاث له 

اخل�ضو�ضي������ة يف البلد الواح������د ويف البالد 

املتعددة ب�ض������كل عام، وكان هن������اك ت�ضاوؤل: 

م������ن هو الو�ضي على انتق������اء الرتاث؟، وعن 

اإ�ضكالية الهوية و�ضعوبة الدفاع عنها يف ظل 

النظام الدويل اجلديد.

وحتدث الدكتور حمم������د بن فاطمة من 

تون�ض عن مكانة الرتاث يف املناهج التعليمية، 

وت�ضاءل يف حديثه عن املعايري التي يقا�ض بها 

اإدخال الرتاث يف املناهج، كما تناول العالقة 

ب������ني الرتاث والهوية، وق������ال: نحن نعي�ض يف 

أذابت  زمن العوملة التي اكت�ضح������ت الدنيا، وا

اأطيافاً عديدة من املوروث الثقايف، وحتدث 

ع������ن كيفية حترك ال�ضع������وب حلماية تراثها 

ولت�ضبح منتجة ت�ضوق عاداتها وتقاليدها.

كما حت������دث الدكتور نه������اد املو�ضى عن 

ردن، حي������ث عر�ض بع�ض النماذج  جتربة الأ

يف كيفي������ة تعليم الرتاث، واأكد على ا�ضتمرار 

توا�ضل اللغة العربية دون انف�ضام وانف�ضال 

من������ذ ما يق������رب من 2000 ع������ام، ثم عر�ض 

خم�ض������ة م�ضتوي������ات لتعلي������م اللغ������ة العربية 

وال�ضتفادة منها يف الرتاث.
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وتطرق عبد اهلل علي اإبراهيم من جامعة 

مريكية  مي�ض������وري يف الوليات املتح������دة الأ

اإىل ق�ضية النف�ض������ال احلادث بني املدر�ضة 

واملجتم������ع، والفر�ضي������ة ال�ضتعماري������ة بفقر 

الثقافة، وحم������اولت زرع مفهوم: اإن التاريخ 

يُق������ّدم لنا وكاأنه لي�ض من������ا ونحن ل�ضنا منه، 

عار�ضا بع�ض التج������ارب ال�ضودانية يف هذا 

املجال.

وتن������اول يحيى حمم������د اأحمد من جامعة 

ال�ضفي������ة  ن�ضط������ة  الأ مو�ض������وع  م������ارات  الإ

والال�ضفي������ة وتعليم ال������رتاث يف اجلامعات: 

م������ارات العربية املتحدة اأمنوذجاً.  جامعة الإ

ود.عل������ي برهانة من ليبيا ح������ول ال�رشديات 

الرتاثي������ة وتعليم الرتاث، وكذل������ك د. زكريا 

�ضط������ورة اإىل حقيقة:  فاروق حول حتويل الأ

جتربة جامعة ماليزيا كيالنتان.

كم������ا تناول الدكتور عل������ي حممد برهانة 

مدير عام املركز الوطني للماأثورات ال�ضعبية 

بليبي������ا مو�ض������وع ال�رشدي������ات الرتاثي������ة التي 

تُعن������ى باملادة احلكائية ف������ى الرتاث العربي، 

�ضاطري،  ال������ذي ي�ضمل ال�ض������ري ال�ضعبي������ة والأ

ال�ضعبي������ة، ومنها  واخلراف������ات، واحلكايات 

مرية  أل������ف ليلة وليلة، �ضرية عن������رتة، �ضرية الأ ا

ذات الهمة، �ضرية بني هالل، موؤكداً اإن هذه 

أدبية رفيعة ميكنها اأن  ال�رشديات متثل مادة ا

ت�ضاهم ب�ضكل كبري وفعال يف الوقت نف�ضه يف 

الن�ضاط املدر�ض������ي، وت�ضاهم من ثم يف ربط 

النا�ضئ������ة برتاث اأمته������م، وببع�ضهم البع�ض، 

ومتثل اأر�ضية م�ضرتكة للمعرفة، وتعني على 

تد�ضني تب������ادل وتكامل للخ������رات يف جمال 

التعليم، ُم�ضتعر�ض������ا الكيفية التي ميكن بها 

الو�ضول اإىل ذلك كله.

أك������د زكريا فاروق من كلّية التكنولوجيا  وا

بداعية والرتاث بجامعة ماليزيا اإن الرتاث  الإ

اأح������د اأ�ضول البلد، لك������ن العديد من النا�ض 

ين�ضون تراثهم مع مرور الوقت وقد اأ�ضبحت 

عالم������ات واأعرا�ض انخفا�ض �ضعبية عنا�رش 

�ضيوية،  الرتاث ظاه������رة يف معظم البلدان الآ

وا�ضتعر�ض جهود اإحي������اء الرتاث، وذلك من 

خالل اإطالق برنامج اأكادميي جديد يُعرف 

ب�»اإجازة يف درا�ضات الرتاث بدرجة امتياز«. 

ال������ذي اأب�رش النور ع������ام 2007. وهو ميتلك 

حالي������اً بعد ثالث �ضنوات من العمل والبحث 

كادميي جتربة قّيمة يف هذا املجال.  الأ

وحتت عن������وان املو�ضيق������ى التقليدية يف 

متناول مدر�ضي املرحلة البتدائية والثانوية، 

حتدث������ت د.�ضوفي������ا جونز مدي������رة مدر�ضة 

اأوغ�ضت بل�ض������ت »ا�ضتوني������ا«، فاأو�ضحت اإنه 
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عند حتفيز عملية ت�ضكي������ل الهوية الثقافية 

غاين  با�ضتخ������دام املو�ضيق������ى التقليدي������ة والأ

والرق�ضات، ف������اإن املنهجية امل�ضتعملة مهمة 

نغ������ام /الكلمات/ خطوات  بدرجة اأهمية الأ

الرق�ض التي يتم تعليمها. فهما ي�ضكالن مع 

بع�ضهما البع�ض وحدة ثنائية الوجه.

وقال������ت الدكت������ورة �ضعي������دة عزيزي من 

جرائي للن�ض  املغ��������رب، حول التوظي������ف الإ

الرتاثي يف املنظومة التعليمية: اإن كل عملية 

جرد للحكاية الرتاثي������ة يف امل�ضتوى امليداين 

تبق������ى غ������ري دقيق������ة وخمتزلة م������ا مل تربط 

�ضارة اإىل ن�ضاأتها،  ب�ضياقها العام، من حيث الإ

وت�ضميتها، ومرجعيته������ا، ومنطها، وهذا ما 

مر الذي  نفتقده يف املق������ررات املدر�ضية، الأ

دع������ا اإىل خو�������ض جتربة مندجم������ة يف اإطار 

انفت������اح اجلامعة على حميطه������ا، تقوم على 

طار العام الذي  ربط احلكاية ال�ضعبي������ة بالإ

تتحرك �ضمنه يف خط������وة بنائية لالنطالق 

منه������ا اإىل المت������دادات التي ميك������ن اأن يعر 

عنها الن�ض الرتاثي، وميكن اأن تطاله وتوؤثر 

فيه. 

طفال  وحول درو�ض الثقافة التقليدية لالأ

يف اليابان حتدث مياتا، �ضيغويوكي من دائرة 

الرتاث الثقايف غري امل������ادي باملعهد الوطني 

بح������اث يف املمتلكات الثقافي������ة باليابان،  لالأ

فاأ�ض������ار اإىل اأن تط������ور القت�ض������اد الياب������اين 

ب�رشعة من������ذ خم�ضيني������ات الق������رن املا�ضي 

ق������د ت�ضبب يف تراج������ع وانقرا�ض الكثري من 

الثقاف������ات التقليدية خ�ضو�ض������اً املمار�ضات 

الثقافية غري املادية اليومية. فاأولئك الذين 

ن  كان������وا اأطفالً يف تلك الف������رتة اأ�ضبحوا الآ

نه������م واجهوا م�ضكلة فقدان الثقافة  آباء. ولأ ا

التقليدية خالل منوهم، فاإن خرتهم املبا�رشة 

يف ممار�ضات الثقافية التقليدية اأقل، وهكذا 

فاإنه من ال�ضعب عليهم نقل الرتاث الثقايف 

غ������ري املادي من املا�ضي اإىل املمار�ضة الفعلية 

عن������د اأطفاله������م. وم������ن دون اأي اإج������راءات 

ته������دف اإىل ال�ضون والرتويج يف هذا الو�ضع 

اخلطري، فاإن الثقافة اليابانية لن تنتقل من 

خالل التجربة ب������ل على �ضكل معرفة فقط. 

وقد جاء برنام������ج »درو�ض الثقافة التقليدية 

)2(
طفال« ليتعامل مع هذه امل�ضاألة. لالأ

تفعيل ن�ضاط املتاحف العربية: 

مب�ضاركة ما يربو على 60 خبرياً وباحثاً 

م������ن 30 دولة عربية واأجنبي������ة، انطلقت يف 

ماراتية فعاليات امللتقى الدويل  العا�ضمة الإ

الرابع للرتاث حتت عنوان: »الرتاث والتعليم: 

روؤية م�ضتقبلية«.
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وترك������زت مناق�ض������ات املوؤمت������ر واأبحاثه 

املقدمة حول جمموع������ة من املحاور كان من 

أ�ضاليب تعزيز ال������رتاث يف املناهج  اأهمه������ا: ا

م������ارات العربية  الدرا�ضي������ة، جتربة دولة الإ

املتح������دة يف تعلي������م ال������رتاث، دور املتاحف 

والف�ض������اءات الثقافي������ة يف تعلي������م الرتاث، 

عالم وتعليم ال������رتاث، املوؤ�ض�ضات  و�ضائ������ل الإ

هلي������ة لتعليم ال������رتاث، دور التعليم العايل  الأ

واملوؤ�ض�ض������ات املجتمعي������ة يف تعلي������م الرتاث، 

التج������ارب العربية والعاملية الرائدة يف تعليم 

الرتاث، ال�ضرتاتيجي������ات احلديثة يف تعليم 

ال������رتاث، ودور املنظم������ات الدولية يف تعليم 

ال������رتاث، وخط������ة عمل لتوط������ني الرتاث يف 

التعليم.

أك������د حمم������د خل������ف املزروع������ي مدير  وا

ع������ام هيئ������ة )اأبوظبي( للثقاف������ة والرتاث اإن 

تنظي������م هذا امللتقى مُيّثل اأح������د اأهم حماور 

ا�ضرتاتيجي������ة الهيئ������ة لتعزي������ز مكانة الرتاث 

ودوره يف النه�ضة ال�ضاملة التي ت�ضهدها دولة 

مارات، ويف اإطار تفعي������ل دور املوؤ�ض�ضات  الإ

احلكومية واملجتمعية مل�ضان������دة الهيئة على 

حتقي������ق اأهدافها وخططها، وقال: اإن بحثنا 

الدائم عن و�ضائل فاعلة نحمي بها تراثنا من 

أ�ضكال العبث والن�ضيان، يجعل التعليم يف  كل ا

مقدمة اهتماماتنا، للدور املتميز الذي ميكن 

اأن يقوم ب������ه يف املحافظة على الرتاث ونقله 

خر. من جيل لآ

من جهته اأكد د.نا�������رش احلمريي مدير 

اإدارة ال������رتاث املعن������وي يف هيئ������ة )اأبوظبي( 

للثقافة وال������رتاث اإن التعليم ط������وق النجاة، 

و�ضلم الرفع������ة والتقدم، معت������راً اأن الرتاث 

والتعليم جناحان لطائر واحد.

واأعرب �ض������امل ال�ضعريي املدير التنفيذي 

للخدم������ات املُ�ضاندة يف املجل�������ض عن ُح�ضن 

اختي������ار الرتاث والتعليم �ضعاراً لهذا امللتقى، 

فهذا ال�ضعار يع������ر بو�ضوح عن التكامل بني 

املوؤ�ض�ضات التعليمية واملوؤ�ض�ضات الرتاثية، اإذ 

ل ميكن للتعليم اأن يحقق اأهدافه يف تاأ�ضيل 

جيال القادمة دون  القيم والجتاهات لدى الأ

�ضيلة يف الرتاث،  اأن ي�ضتقيها من منابعها الأ

ودون اأن يبق������ى التاري������خ حافاًل بال�ضفحات 

امل�رشق������ة يف جميع املجالت ماثاًل يف احلياة 

احلا�رشة.

وراأى اأخ�ضائ������ي الرام������ج يف اليون�ضكو 

�ضت������اذ اإبراهيم الزبي������دي )كلمة املنظمة 
الأ

الدولية للرتبي������ة والثقافة والعلوم( اأن الثورة 

املت�ضارعة،  حداث  والأ والتكنولوجيا  العلمية 

يجابية منها وال�ضلبية التي يواجهها العامل،  الإ
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حتمت على ال������دول اإعادة النظر يف خمتلف 

جمالت احلياة والقي������ام بتطوير �ضامل على 

حداث اجلارية،  �ضعدة ملواكب������ة الأ جميع الأ

واأو�ض������ح اإن الرتاث الثقايف غري املادي يُعتر 

»بوتقة للتنوع الثقايف وعاماًل ي�ضمن التنمية 

امل�ضتدام������ة« كما ن�ضت »اتفاقي������ة اليون�ضكو 

ل�ضنة 2003 املتعلق������ة ب�ضون الرتاث الثقايف 

أداة لنقل  غري امل������ادي«، والتي تعتر اللغ������ة ا

ال������رتاث الثقايف غري املادي، م�ض������رياً اإىل اأن 

دول اخلليج تتميز ب������رتاث ثقايف غري مادي 

دب ال�ضفهي، والعادات  غني يف جم������الت الأ

الفلكلوري������ة، والتقاليد واملعتقدات ال�ضعبية، 

التقليدية،  اليدوي������ة  عم������ال  والأ واحل������رف 

لعاب  غ������اين والرق�ضات ف�ضاًل ع������ن الأ والأ

والريا�ضات ال�ضعبية والفنون.

وتعم������ل اليون�ضك������و بالتعاون م������ع الدول 

خرى على حماي������ة الرتاث غري املادي من  الأ

خ������الل عمليات البحث، واجل������رد، والتوثيق 

للتاريخ ال�ضفهي والتقالي������د والقيم املحلية. 

وت�ضهم ب�ضكل كبري يف توثيق وحفظ الثقافة 

التقليدية وت�ضجع على تطوير مبادرات حملية 

داب والفنون واحلرف  جديدة يف جم������ال الآ

اليدوية.

واأكد الزبيدي اأن دور اليون�ضكو مبوجب 

د�ضتورها ين�������ض على املحافظة على الرتاث 

ع�ضاء،  العامل������ي والهوية والثقافة لل������دول الأ

وعل������ى توفري املوؤ�ض�ض������ات املنا�ضبة لالهتمام 

مبتطلب������ات املحافظة على ال������رتاث العاملي، 

واملمتل������كات الثقافي������ة اإ�ضاف������ة اإىل تطوير 

ال�ضيا�ض������ات، الت������ي ت�ضمح برتوي������ج امل�ضادر 

وح������ل  التحدي������ات،  ومواجه������ة  الثقافي������ة 

املع�ض������الت املتعلقة باملحافظة على الرتاث، 

وكيفي������ة ال�ضتف������ادة من امل�ض������ادر الثقافية 

وترويجه������ا بالتما�ضي م������ع متطلبات ع�رش 

احلداث������ة، معتراً اأن املتاحف هي املوؤ�ض�ضات 

التي ترعى ملكية الع������امل الثقافية وت�رشحها 

للنا�������ض، ولها اأهمية كب������رية يف تعليم الرتاث 

بطريقة غري اأكادميية، فيمكن اإدخال و�ضائل 

نرتنت  ع������الم واأجهزة احلا�ضوب و�ضبكة الإ الإ

كو�ضيلة تعليمية �ضيق������ة للرتاث يف املتاحف، 

)3(
وخارجها.

حفظ امل�ضادر التاريخية: 

نظم������ت دارة امللك عبد العزيز بالريا�ض 

ور�ضة عمل بعنوان: حفظ امل�ضادر التاريخية 

ال�ضعودية واإتاحتها اإلكرتونياً.

واأو�ضح اأمني عام دارة امللك عبد العزيز 

الدكتور فهد بن عبد اهلل ال�ضماري اإن عقد 

ه������ذه الور�ض������ة ياأتي �ضم������ن ن�ضاطات مركز 
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تطوير حف������ظ وتنظيم امل�ض������ادر التاريخية 

للمملكة العربية ال�ضعودي������ة اإلكرتونياً الذي 

مت اإن�ض������اوؤه بناء على اتفاقية متَّ توقيعها بني 

وزارة التعليم العايل ودارة امللك عبد العزيز، 

تقوم مبوجبه الوزارة بتمويل اإن�ضاء مركز.

و�ضارك يف الور�ضة جمموعة من اخلراء 

املتخ�ض�ض������ني يف املجال م������ن داخل اململكة 

وخارجه������ا ممن له������م اهتمام������ات باحلفظ 

لكرتوني������ة مل�ض������ادر  تاح������ة الإ الرقم������ي والإ

أنواعها حيث  أ�ضكالها وا املعلومات مبختل������ف ا

وراق العلمية عن  قدمت جمموع������ة م������ن الأ

بع�ض التج������ارب العاملي������ة والعربية املتميزة 

أ�ضالي������ب توثي������ق امل�ض������ادر التاريخي������ة  يف ا

نرتنت م������ن اأجل  واإتاحته������ا ع������ر �ضبك������ة الإ

آليات العم������ل املتبعة يف تلك  التع������رف على ا

التج������ارب وحتديد كيفية ال�ضتفادة منها يف 

حف������ظ وتنظيم امل�ضادر التاريخية ال�ضعودية 

تاحتها اإلكرتونياً ملختلف فئات امل�ضتفيدين  لإ

وذلك من خ������الل املناق�ضات وتبادل وجهات 

النظر بني امل�ضاركني يف الور�ضة.

مري ت�ضارلز،  عل������ى �ضعيد اآخر اأطل������ق الأ

مري خالد الفي�ضل،  ويل عه������د بريطانيا، والأ

اأمري منطقة مكة املكرم������ة، برناجما للتبادل 

الثق������ايف ب������ني اململك������ة العربي������ة ال�ضعودية 

واململكة املتحدة. 

وق������ال بي������ان �ضدر به������ذه املنا�ضب������ة، اإن 

الرنامج الثقايف، يهدف اإىل بناء ج�ضور من 

التفاهم الفن������ي والتعليمي بني العامل العربي 

يجاد فهم اأعمق لبع�ضهم البع�ض  واأوروبة ولإ

وللتوعية الثقافية والفنية والتعليمية ولتبادل 

الزيارات الطالبية. 

وياأتي اإطالق الرنامج اجلديد مبنا�ضبة 

ن�ض������اء موؤ�ض�ض������ة »ر�ضم  الذك������رى العا�رشة لإ

ورعاية« التي اأطلقها ويل عهد بريطانيا مع 

اأمري منطقة مكة املكرمة يف لندن والريا�ض 

عامي 2000م و 2001م. 

و�ضيكون الرنامج الثقايف اجلديد برئا�ضة 

أم������ري منطقة مك������ة املكرمة،  م�ضرتك������ة بني ا

وويل عهد بريطانيا، فيم������ا �ضتتوىل مدر�ضة 

اأمري ويلز للفن������ون التقليدية وموؤ�ض�ضة »ر�ضم 

�رشاف عل������ى تنفيذ الرنامج يف  ورعاي������ة« الإ

اململكة املتحدة. 

ويف مقدمة اهتمامات الرنامج اجلديد 

مدر�ضة وبرنام������ج توعية للمجتمع �ضيعقدان 

مبدئي������ا يف لن������دن وبرينل������ي، حي������ث �ضتتاح 

الفر�ضة من خالل مناه������ج درا�ضية متعددة 

جتمع بني الف������ن والريا�ضيات والفل�ضفة اإىل 

تعلم كيفية اإنتاج اأمناط من الطبيعة يف الفن 

التقلي������دي والت�ضميم، كم������ا �ضتتاح الفر�ضة 
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اأمام اأطف������ال خمتلف املدار�������ض واخللفيات 

)4(
الثقافية اإىل تبادل املعارف واخلرات.

كدية:  معجم للغة االأ

�ضدر عن دار الكت������ب الوطنية يف هيئة 

أبوظب������ي( للثقافة وال������رتاث »قامو�ض اللغة  )ا

كدية- العربية« من اإعداد د. علي يا�ضني  الأ

اجلبوري، وذلك يف م�ضاهمة و�ضعي من الدار 

ل�ضد ثغرة يف جمال املوؤلفات املعجمية.

 ويتحدث القامو�ض يف بدايته عن تاريخ 

كدية، وعن املقاطع  تاأليف معاجم اللغ������ة الأ

كدية، وكذلك املقاطع اللغوية  ال�ضوتية للغة الأ

عالل والرتكيب، ومن  دغام والإ من حي������ث الإ

ثم ا�ضتخ������دام اخلط الالتيني، حيث منذ اأن 

مت حل رم������وز الكتابة امل�ضمارية يف منت�ضف 

وروبيون  الق������رن التا�ض������ع ع�رش ا�ضتخ������دم الأ

كدية ذات  اخل������ط الالتيني لكتابة اللغ������ة الأ

املقاط������ع ال�ضوتية املكونة م������ن حرف �ضاكن 

وحرف علة كحركة وبالعك�ض.

وق������د خطت املعاج������م اللغوية يف اللغات 

العاملي������ة خط������وات وا�ضع������ة، م�ضتفي������دة من 

مناهج التقنية احلديثة يف الدرا�ضات اللغوية 

والذخائر  ل�ضنية،  الأ واملدون������ات  وال�ضوتية، 

اللغوية، ومما اأفرزته ثورة املعلومات الهائلة. 

ومن هنا ج������اءت اأهمية ن�رش املعاجم اللغوية 

�ض������واء منها اأحادية اللغة اأو غريها، ول�ضيما 

اأن عل������م املعاجم غدا علماً وا�ضعاً ذا جوانب 

عديدة.

كدية م�ضتقة م������ن ا�ضم مدينة  واللغ������ة الأ

أ�ض�ضها  أك������د« العا�ضم������ة القدمية ل�ضالل������ة ا »ا

2100 ق.م«،  ك������دي »2250 –  �رشج������ون الأ

أدل������ة لوقوع املدينة عل������ى نهر دجلة  وت�ضري ا

يف حمي������ط بغداد احلالي������ة، و ت�ضنف �ضمن 

جمموع������ة اللغات »ال�ضامي������ة« ال�رشقية، وقد 

ظه������رت يف ب������الد الرافدين من������ذ منت�ضف 

ل������ف الثالث قبل امليالد، وانت�رشت لت�ضبح  الأ

لف الثاين قب������ل امليالد لغة  يف منت�ض������ف الأ

املرا�ضالت الدبلوما�ضية والر�ضمية يف ال�رشق 

كدية  أث������رت اللغة الأ دن������ى القدمي. وقد تا الأ

باللغ������ة ال�ضومري������ة، التي كان������ت حمكية اإىل 

كدية حملها يف  كدية، ثم حل������ت الأ جان������ب الأ

لف الث������اين قبل امليالد. وبعد اللغة  بداية الأ

رامي������ة هي لغة  كدي������ة اأ�ضبح������ت اللغة الآ الأ

دنى الق������دمي حتى ج������اء العرب  ال�������رشق الأ

امل�ضلمون الذين حملوا معهم اللغة العربية.

كدية تكت������ب باخلط  اللغ������ة الأ وكان������ت 

ألواح من الطني، على الرغم  امل�ضماري، على ا

من ا�ضتخدام مواد اأخرى كاحلجارة واملعادن 

كدية  حج������ار الكرمي������ة اإلخ.. واللغ������ة الأ والأ
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�ضورية،  لهجتان رئي�ضيتان، هما: البابلية والآ

وق������د ظلتا �ضائدت������ني حتى اأ�ضبح������ت اللغة 

رامية اللغ������ة الر�ضمية، فاقت�رش ا�ضتخدام  الآ

مور  كدية على طبقة الكهنة يف املعابد ولالأ الأ

)5(
الدينية فقط.

�ضالم والعقل:  بني االإ

انطلق������ت باجلزائ������ر العا�ضم������ة اأعمال 

�ضالم  امللتق������ى ال������دويل ح������ول مو�ض������وع »الإ

والعلوم العقلية بني املا�ضي واحلا�رش«، وذلك 

مب�ضاركة خراء وخمت�ضني من اجلزائر ومن 

دول عربية واأجنبية. 

ويهدف هذا امللتقى اإىل مناق�ضة ودرا�ضة 

باحل�ض������ارة  العالق������ة  ذات  املو�ضوع������ات 

�ضالمي������ة يف الع�ض������ور الو�ضط������ى ل�ضيما  الإ

يف العه������د العبا�ض������ي وما حققت������ه من تطور 

وازدهار واإ�ضعاع يف خمتل������ف العلوم العقلية 

وربطها باحلا�رش.

على  �ضالمي الأ واأكد رئي�ض املجل�������ض الإ

الدكتور ال�ضيخ بوعمران: اإن هذا امللتقى ياأتي 

يف �ضياق الرد على ت�ضاوؤلت بع�ض املفكرين 

�ضالم مع العقل ومدى  حول مدى ان�ضجام الإ

اإ�ضهام������ه يف احل�ض������ارة العاملية،مو�ضحاً اأن 

هذه الت�ضاوؤلت ناجتة عن قلة الطالع على 

�ضالمية منذ بداية ظهورها وغياب  الثقافة الإ

الهتمام بها من قبل بع�ض الباحثني والعلماء 

عالميني خا�ضة يف العامل الغربي. والإ

أ�ض������ار اإىل اأن تنظي������م امللتق������ى ياأتي يف  وا

�ضياق م�ضعى لت�ضحيح نظرة الغرب اخلاطئة 

�ضالمي وك�ضف املا�ضي الزاهي  جتاه العامل الإ

�ضالمي������ة يف تقدم  وم�ضاهم������ة احل�ضارة الإ

ن�ضاني������ة وتو�ضي������ح امل�ضاهم������ات اخلالدة  الإ

للعلماء امل�ضلمني يف التقدم العلمي للب�رشية. 

على يف  �ضالمي الأ ودعا رئي�ض املجل�ض الإ

اجلزائر اإىل احلفاظ على الرتاث احل�ضاري 

�ضالم������ي وال�ضتلهام من������ه لتحقيق تنمية  الإ

يف خمتل������ف املجالت ل�ضيم������ا العلمية منها 

أانه بات من ال�������رشوري الكف اأي�ضا عن  اإلا

أنه يتعني على  متجيد املا�ضي فقط، موؤكداً ا

امل�ضلم������ني البحث يف كيفي������ة ال�ضتفادة من 

خر وال�ضتله������ام من احل�ضارة  ح�ضارات الآ

�ضالمي������ة لت������دارك النقائ�������ض والفجوات  الإ

العلمية امل�ضجلة حاليا، واأهمية ربط املا�ضي 

باحلا�������رش لتحقيق تنمية علمي������ة �ضاملة يف 

املجتمع. 

�ضالم  وناق�������ض امللتقى اأي�ضا عالق������ة الإ

مبج������الت الفل�ضفة وعلوم النف�ض والجتماع 

عج������از العلمي يف  والتاري������خ اإ�ضاف������ة اإىل الإ

القراآن وموا�ضيع اأخرى ذات عالقة مبجال 
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الطب والريا�ضي������ات وعلوم الفلك والفيزياء 

�ضالمية يف نقل  والكيمياء، و»دور احل�ضارة الإ

عجاز العلمي  العلوم اإىل اأوروبة« و»نظرية الإ

�ضالم«.  يف القراآن« و»الت�ضوف يف الإ

وتوزعت اأعمال امللتقى على م�ضتوى اأربع 

ور�ضات عمل عكفت عل������ى مناق�ضة ودرا�ضة 

العلوم العقلي������ة املتمثلة يف جمالت الفل�ضفة 

وعلوم النف�ض والجتماع والتاريخ، وموا�ضيع 

اأخرى ذات عالقة مبجال الطب والريا�ضيات 

وعلوم الفلك والفيزياء والكيمياء.

و�ضارك يف هذا امللتقى عدد من العلماء 

واخل������راء والباحث������ني م������ن اجلزائ������ر ومن 

دول اإ�ضالمي������ة واأجنبية م������ن بينهم الدكتور 

مارات العربية  ن�ضال ق�ضوم من جامع������ة الإ

أ�ضتاذ بجامعة ليل  بال�ضارق������ة واأحمد جب������ار ا

أبو بكر من املدر�ضة العليا  بفرن�ضا والها�ضمي ا

)6(
�ضاتذة باجلزائر. لالأ

اأفريقيا خزان الفرانكفونية: 

اأكد الك�ضندر وولف م�ضوؤول مر�ضد اللغة 

الفرن�ضية يف منظم������ة الفرانكفونية الدولية 

ربعني لتاأ�ضي�ضها اأن اللغة  مبنا�ضبة الذكرى الأ

الفرن�ضية لي�ض������ت يف تقهقر كما يقال عنها، 

أيلول القادم  رقام التي �ضيتم ن�رشها يف ا واأن الأ

حوله������ا مبنا�ضبة قم������ة الفرانكفونية املقبلة 

يف مونرتو ب�ضوي�������رشا �ضتظهر تقدماً وا�ضحاً 

مقارنة ب�عام2007، لفت������اً اإىل اأن الفرن�ضية 

م اإل يف بع�ض البلدان مثل 
لي�ضت اللغ������ة الأ

فرن�ض������ا وبلجي������كا الفرانكفوني������ة و�ضوي�رشا 

قاليم الكندية مبا فيها  الرومندية وبع�ض الأ

كيبك ولوك�ضمب������ورغ وموناكو اأي حوايل 75 

مليون �ضخ�ض. 

ويقدر يف الوقت الراهن عدد الناطقني 

بالفرن�ضي������ة يف الع������امل بقرابة مئت������ي مليون 

مر الذي يجع������ل منها تا�ضع لغة م�ضتعملة  الأ

يف الع������امل، يعي�ض ن�ضفهم تقريباً يف اأفريقيا، 

التي تعد اأكر خزان لنت�ضار اللغة الفرن�ضية، 

مية  وت�ض������ري التوقعات اأن تزاي������د مكافحة الأ

فارقة ومنوهم الدميوغرايف يدفعان  ب������ني الأ

اإىل ترق������ب ارتفاع ع������دد الفرانكفونيني يف 

العامل لي�ض������ل اإىل 700 ملي������ون بحدود �ضنة 

2050، لكن ه������ذا النمو املرمج �ضعيف لن 

أنح������اء اأفريقيا هي  اللغ������ة الفرن�ضية يف كل ا

طفال يف املدار�ض  اللغة الثاني������ة، يدر�ضها الأ

ول يتعلمونه������ا يف بيوته������م. وقد يوؤدي تغيري 

�ضيا�ض������ي على م�ضت������وى الدولة اإىل احلد من 

انت�ضارها. 

ويف حني يدف������ع تزايد ع������دد الناطقني 

بالفرن�ضية ب�ضكل عام اإىل التفاوؤل، ل بد من 
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قرار باأن مكان������ة الفرن�ضية يف املوؤ�ض�ضات  الإ

الدولي������ة يف تراج������ع م�ضتمر ل�ضال������ح اللغة 

وروبي، حيث  نكليزية ل�ضيما يف الحتاد الأ الإ

�ضلية ت�ضل  اأن اأقل من رب������ع وثائق العمل الأ

باللغة الفرن�ضية بينم������ا كانت متثل الن�ضف 

قب������ل ع�رشين �ضنة، لذل������ك، حتر�ض منظمة 

الفرانكفوني������ة يف كل الهيئ������ات الكرى على 

احرتام تعدد اللغات مبا فيها الفرن�ضية. 

وت�ض������م منظمة الفرانكفوني������ة 56 دولة 

ع�ض������واً و14 دول������ة ب�ضف������ة مراق������ب اأي ما 

ع�ضاء  جمموعة �ضبع������ون، وينتمي 26 من الأ

فريقي������ة مب������ا فيه������ا �ضم������ال  اإىل الق������ارة الأ

اأفريقي������ا با�ضتثناء اجلزائ������ر، ويقوم الدعم 

امل������ايل باخل�ضو�ض على فرن�ض������ا، وتاأتي يف 

أقاليمها الفرانكفونية،  املرتبة الثانية كندا وا

وحر�ض������ا منها على الت������وازن، مل تعني فرن�ضا 

أنها  أبداً اأحد مواطنيها رئي�ضاً للمنظمة مع ا ا

تبق������ى العمود الفق������ري للفرانكفونية، وقبل 

عب������دو �ضي������وف كان الدبلوما�ض������ي امل�رشي 

بطر�ض بطر�������ض غايل )1997-2002( يتوىل 

مني العام، وكان������ت باري�ض اأ�ضاًل  من�ضب الأ

متحفظة ع������ن اإن�ضاء »كومنولث فرن�ضي« قد 

يذكر مبناخ اإمراطورية ا�ضتعمارية. 

آذار/ وتاأ�ض�ضت املنظمة يف الع�رشين من ا

مار�ض 1970 مببادرة م������ن الروؤ�ضاء ليوبولد 

�ضيدار �ضنغ������ور )ال�ضنغال( واحلبيب بورقيبة 

مري  )تون�������ض( وحماين دي������وري )النيجر( والأ

�ضيهانوك )كمبوديا(، ولكنها قبل ذلك بكثري 

جتمع كتاباً و�ضحافيني وجامعيني وبرملانيني 

يف جمعي������ات ان�ضم������ت الي������وم اإىل منظمة 

 
)7(

الفرانكفونية الدولية.

املغرب: �ضينما البحر املتو�ضط: 

احتفى مهرجان تط������وان ل�ضينما البحر 

املتو�ض������ط يف دورته ال�16 مب������رور 25 عاما 

عل������ى انطالقته، وكرم خالل������ه �ضيفة �رشف 

يطالية كلوديا كاردينايل. املهرجان املمثلة الإ

وقال رئي�ض املهرجان اأحمد احل�ضني: اإن 

اختيار كاردينايل للتكرمي يف املهرجان يعتر 

أنها  تكرمياً لنجمة عاملية كب������رية اإىل جانب ا

متثل الفن������ان املتو�ضطي عن جدارة فهي من 

أنها حتمل  مواليد تون�ض عام 1938 اإىل جانب ا

أ�ضار اإىل  يطالية والفرن�ضية، وا اجلن�ضيتني الإ

اأن كاردنيايل كانت تعم������ل مدر�ضة ورف�ضت 

الكث������ري من العرو�ض للعمل يف ال�ضينما حتى 

وافق������ت اأخرياً على القيام باأداء دور يف فيلم 

ق�ضري بعنوان خوامت الذهب عام 1958، ثم 

قدمت اأول اأفالمها مع الفنان العربي العاملي 

عم������ر ال�رشيف يف فيلم جحا جلاك باراتبي، 
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وق������د قدمت لل�ضينم������ا 96 فيلما و18 عمال 

تلفزيوني������ا اإىل جانب ع������دة م�رشحيات بينها 

اثنتان على خ�ضبة امل�رشح الفرن�ضي واأ�ضدرت 

كتابني كنوع من �رشد ل�ضريتها الذاتية. 

كم������ا مت تك������رمي الفن������ان املغربي حممد 

ب�ضطاوي ال������ذي يتمتع ب�ضعبي������ة وا�ضعة من 

الدرامي������ة  عم������ال  بالأ م�ضاهمات������ه  خ������الل 

التلفزيوني������ة اإىل جان������ب عمل������ه يف ال�ضينما 

داء اأكان ذلك يف  ومتي������ز ب�م�ضداقي������ة يف الأ

الدراما اأو يف الكوميديا. 

وكان وزي������ر الت�ض������ال املغرب������ي خال������د 

النا�������رشي افتت������ح املهرجان معلن������اً يف اإطار 

ذلك عن اإقامة معه������د لتدري�ض ال�ضينما يف 

املغ������رب يهت������م بالتاأ�ضي�ض للفنان������ني املغاربة 

جيال  تاأ�ضي�ضا للم�ضتقب������ل الفني والثقايف لالأ

اجلديدة. 

ومتَّ خ������الل الفتتاح عر�ض فيلم وثائقي 

ح������ول تطور املهرج������ان يف دوراته ال� 16 اإىل 

أبرز النج������وم امل�ضاركني بينهم  جانب تقدمي ا

ع������دد كبري من جنوم ال�ضينم������ا امل�رشية مثل 

ليل������ى علوي والهام �ضاه������ني وح�ضني فهمي، 

كم������ا مت عر�ض فيل������م »اأولد البالد« ملحمد 

اإ�ضماعيل ال������ذي تطرق مل�ضكلة البطالة التي 

تطاول خريجي اجلامعات يف املغرب.

واأكد احل�ضني اأن 90 فيلما من 12 دولة 

�ضارك������ت يف م�ضابقات املهرجان ويف اأق�ضامه 

خرى، و�ضارك يف م�ضابقة الفيلم  اخلا�ضة الأ

الروائ������ي الطويل 12 فيلم������ا من ثماين دول 

مع فيلمني لكل من املغرب وفرن�ضا واإيطاليا 

واإ�ضبانيا وفيلم واحد لكل من وم�رش و�ضورية 

وتون�ض وتركيا والرتغال، ويف م�ضابقة الفيلم 

الروائي الق�ضري ي�ض������ارك 17 فيلما من 11 

دولة من بينها 4 اأفالم مغربية وفيلمان لكل 

من لبنان واليون������ان واإ�ضبانيا وفيلم لكل من 

فل�ضط������ني وتون�ض وم�������رش وتركيا وبريطانيا 

فالم  وفرن�ض������ا والرتغ������ال، ويف م�ضابق������ة الأ

الوثائقية ي�ض������ارك 12 فيلم������ا، فيلمان لكل 

من فل�ضطني وم�رش واإ�ضبانيا وفرن�ضا وفيلم 

)8(
واحد لكل من تون�ض ولبنان واجلزائر.

ينب�س يف  وان��ط��ب��اع��ات..   ح�����ض��ور 

الذاكرة الفل�ضطينية: 

رول حلواين اأقامت )امل�ضورة ال�ضحفية 

الفل�ضطيني������ة( معر�ض������اً بعن������وان »ح�ض������ور 

وانطباع������ات« عر ت�ضع������ة اأزواج من ال�ضور 

الفوتوغرافي������ة القدمي������ة واحلديث������ة لقرى 

فل�ضطينية دمرت يف العام 1948.

وقدم������ت حل������واين يف معر�ضه������ا �ضوراً 

التقط������ت لت�ضع قرى فل�ضطينية مطلع القرن 
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الع�رشي������ن هجرت يف الع������ام 1948 ح�ضلت 

أر�ضي������ف »دي������ر الدومنيكان« يف  عليه������ا من ا

القد�ض و»موؤ�ض�ض������ة الدرا�ضات الفل�ضطينية« 

يف ب������ريوت وتقابله������ا ت�ضع �ض������ور التقطتها 

حلواين بعد�ض������ة كامرياتها لواقع هذه القرى 

يف الوقت احلا�رش.

وقالت حل������واين اإن هدفها من رواء هذا 

املعر�ض ه������و اإنعا�ض الذاك������رة الفل�ضطينية، 

واأ�ضافت »هذا املعر�ض جزء من حلم راودين 

أن�ضاه لكن الفكرة ظلت  ل�ضنوات حاول������ت اأن ا

كرث من   فبداأت البحث عن �ضور لأ
ّ
تلح عل������ي

500 قرية فل�ضطينية ُهّجرت يف العام 1948 

واطلع������ت على مئ������ات اآلف ال�ض������ور اإىل اأن 

اخرتت هذه ال�ضور الت�ضع التي ت�ضاهدها يف 

املعر�ض لرتوي احلكاية«.

واخت������ارت حلواين اأن تكون ال�ضور ال�18 

الكبرية احلج������م ن�ضبيا لق������رى »الطنطورة، 

جمدل، يابا، املجدل، حطني، البرية، �ضفورية، 

�ضود  بي�������ض والأ زكري������ا، قول������ة« باللونني الأ

أثراً  يظهر بع�ضها اأن ه������ذه القرى اأ�ضبحت ا

آثار اأُخرى باقية اإىل  بع������د عني فيما ل تزال ا

يومنا ه������ذا، وتو�ضح حلواين اإنها جنحت يف 

الو�ض������ول اإىل اأماكن هذه الق������رى مب�ضاعدة 

فريد احلاج يحيى يف نهاية العقد اخلم�ضني 

من العم������ر والذي لديه معلومات وا�ضعة عن 

مواق������ع هذه القرى التي رحل عنها اأهلها اأو 

اأُجروا على الرحيل عنها عام 1948.

وت�ضف حلواين رحلته������ا اإىل بع�ض هذه 

املواقع يف ن�������رشة وزع������ت يف املعر�ض »لقد 

بداأت بتجميع �ضور فوتوغرافية قدمية لهذه 

القرى وتنقلت من مكان اإىل اآخر يف حماولة 

آثار ما  العث������ور على ما تبقى منها واقفة بني ا

يام مكانا جميال وجدت  كان يف يوم م������ن الأ

نف�ضي عاجزة عن الكالم«.

وت�ضيف »تابع������ت البحث ومررت بقرية 

ت�ضمى »كوكب الهوى« بنيت هذه القرية على 

ردن من  جبل عال جعلها ت�رشف على نهر الأ

ال�رشق وبح������رية طرية من ال�ضمال الغربي مل 

أبداً ل  أنا حتدي������د موقعها ا ن�ضتط������ع دليلي وا

�ضيء موجود على اخلارطة... ل توجد �ضور 

أياً  لكوك������ب الهوى يف هذا املعر�������ض مل اأجد ا

ر�ض مل يكن هناك  ر�ضيف وعلى الأ منها يف الأ

منها بقية«.

وتتاب������ع حلواين »عندما تقف مقابل هذه 

ال�ض������ور الب�ضيطة ال�ضامتة ت������رى حال تلك 

ن كن  القرى كم������ا كانت وكما هي علي������ه الآ

�ضامت������ا ا�ضغ اإذا اأ�ضغيت جيدا �ضوف ت�ضمع 

خري������ر املاء و�ض������وف ت�ضمع الطي������ور وت�ضمع 

اأ�ضوات اأطفال فل�ضطني«.
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وقال باتريك ج������ريار امللحق الثقايف يف 

القن�ضلية الفرن�ضي������ة يف القد�ض يف كلمة له 

يف حفل افتتاح املعر�ض »فكرة هذا املعر�ض 

ر�ض  منا�ضبة جدا لهذا اليوم الذي هو يوم الأ

هذه �ضور مليئة بامل�ضاع������ر«، واأ�ضاف »هذه 

ال�ضور لي�ضت بحاجة اإىل كلمات فهي تروي 

)9(
احلكاية بنف�ضها«.

مغارة عني الذهب التون�ضية: 

تقع مغ������ارة عني الذهب يف جبل ال�رشج، 

ث������اين اأعل������ى جبال تون�������ض، وق������د ر�ضحتها 

جمموعة من خ������راء اجليولوجيا التون�ضيني 

وخراء الكه������وف للقب اأجمل كهف يف العامل 

ملا حتويه من تكوينات �ضخرية ونوازل بلورية 

رائعة ي�ضل طولها اإىل �ضتة اأمتار.

ويق������ول خ������راء اإن الكهف ميت������د بعمق 

3000م������رت يف قلب اجلب������ل ويتكون من ت�ضع 

غ������رف منف�ضل������ة حتت������وي عل������ى ت�ضكيالت 

�ضخرية ذهبية فري������دة من نوعها و�ضواعد 

ونوازل تكونت على مدى اآلف ال�ضنني، ويبلغ 

ارتفاع اأكر قاعة يف الكهف 20 مرتا وعمقها 

100مرت. ويحتوي الكهف على ينابيع واأودية 

تتالقى عند مدخله يف قاعدة اجلبل.

غ�ضان  التون�ض������ي  اجليولوجي  وو�ض������ف 

ال�ضعري التكوين������ات الطبيعية التي ي�ضمها 

الكهف قائال: ما مييز مغارة عني الذهب هو 

النوازل البلورية. هذه النوازل فريدة بطولها 

ال������ذي ي�ضل اإىل �ضتة اأمتار وهي رقيقة جداً 

لف  وتتك������ون بقطرة من ماء عر ع�رشات الآ

م������ن ال�ضنني حت������ى تبلغ هذا الط������ول. هذه 

الن������وازل البلوري������ة موج������ودة يف مغارة عني 

الذهب بكثافة.

وتتك������ون النوازل من �ضق������ف الكهف من 

تراكم الروا�ضب اجلريية مع الت�ضاقط امل�ضتمر 

لقطرات م������ن مياه قليلة احلم�ضية. وتتكون 

أ�ضفل الن������وازل املتدلي������ة من �ضقف  دائم������ا ا

ر�ض نتيجة تبخر  الكهف �ضواعد ترز من الأ

املياه. وتلتق������ي النوازل وال�ضواع������د اأحياناً 

لت�ضكل اأعم������دة، ومتثل العوائق الطبيعية يف 

مغارة عني الذهب حتديا لهواة ال�ضتك�ضاف 

واخلراء حيث يحت������اج الو�ضول اإىل الغرفة 

خ������رية يف الكه������ف اإىل ال�ضباحة والزحف  الأ

والت�ضلق.

وقال خبري ا�ضتك�ضاف الكهوف التون�ضي 

مه������دي الطنوبي ع������ن مغارة ع������ني الذهب 

»اأحيانا جتدك ت�ضبح واأحيانا مت�ضي واأحياناً 

اأخ������رى تزحف«. هذا ما يجعل من م�ضاعب 

ال�ضتك�ضاف داخل املغارة �ضيئاً مميزاً، يجعل 

منه������ا مغارة ذات نف�������ض وروح وقلب لتدافع 

عن نف�ضها.
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وذك������ر حمم������د التيويري رئي�������ض جمعية 

خ������راء  اإن  تون�������ض  يف  والبيئ������ة  التج������وال 

اجليولوجيا التون�ضيني ر�ضحوا »عني الذهب« 

للق������ب اأجمل كه������ف يف الع������امل، قائاًل: نحن 

نر�ضح مغارة ع������ني الذهب لكي تكون اأجمل 

مغارة يف العامل ملا حتتويه من مناظر طبيعية 

)10(
وبيئية خالبة. 
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تقدمي �أويل..

هي مقاربة انطولوجية عندما ن�سع »�سبينوزا« مقابل »اخلوارج« ففي الوقت 

ال������ذي اأعلن فيه »اخلوارج« مفهوم »التحكيم« اأعلن »ا�سبينوزا« مفهوم »العقل«. 

طراف ككل، اأُخرج »ا�سبينوزا« من  ويف الوق������ت الذي ُرِف�َض فيه اخلوارج من الأ

حظرية اليهود ومل ينل مباركة امل�سيحانية الكن�سية.  

همية ب�سبب من حيازته التكوين املعريف  هو �سخ�سية معرفية على غاية من الأ

❁

ò
باحث �ضوري.

ا�سبينوزا والالهوت

❁
عر�ض وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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ال�رشقي والغربي مع������اً. لقد اطلع »ا�سبينوزا« 

على الفل�سفة اليونانية، وكان يف الوقت نف�سه 

وروبيني: ديكارت-  وريث ثلة من الفال�سفة الأ

هي������وم-، لوك،. ويف الوق������ت نف�سه ب�سبب من 

انتمائ������ه العائلي للطائف������ة املو�سوية كان على 

اطالع دقيق على يهودية ال�رشق ومن ثم على 

م�سيحانية ال�رشق اأي�ساً.

أم������ام كل ذلك وعلى خالف املعهود، خرج  ا

اإلينا »ا�سبينوزا«، بنظريته الراف�سة »لالهوت« 

واملتّبع������ة نور »العقل« ولك������ن لي�س من منطلق 

الع������داء ال�سلبي لالهوت. ولك������ن من منطلق 

روؤية الالهوت مبنطق العقل.

الكتاب مث������ار التقدمي، ي������دور حول هذه 

املح������اور، ويق������ع حت������ت عن������وان »ا�سبين������وزا 

والاله������وت«. واملوؤل������ف هو الدكت������ور »منذر 

�سباين«. وقد �سدر الكتاب عن الهيئة العامة 

ال�سوري������ة للكت������اب. بواق������ع /198/ �سفح������ة 

م������ن القط������ع الكبري. وم������ن اإ�س������دارات العام 

/2010م/.

من هو ا�سبينوزا؟

فيل�س������وف هولن������دي املوط������ن. ول������د يف 

»اأم�سرتدام« عام /1632م/. وتويّف يف املدينة 

نف�ضها ع������ام /1677م/. ولد يف اأ�رشة يهودية 

هاجرت م������ن اإ�ضبانيا اإىل هولندا، تلقى تربية 

جيدة، ودر�ض »التلمود« يف الكني�ض اليهودي. 

كذلك در�ض بع�ض موؤلفات الفيل�ضوف العري 

»مو�ضى بن ميم������ون«، وبع�ض علماء الالهوت 

اليهودي يف الع�ضور الو�ضطى. كذلك اطلع على 

»القبالة« وهي كتب �ضوفية و�ضحرية يهودية. 

وتعلم اللغة الالتينية، وكان طبيباً مت�ضلعاً يف 

العلوم الطبيعية. لكن معرفته باليونانية كانت 

�ضباني������ة والرتغالية  �ضعيف������ة. وكان يتق������ن الإ

يطالية. والعرية، ويلم بالفرن�ضية والإ

يف الثالثة والع�رشين من عمره بداأ مظاهر 

التمرد �ض������د »اليهودية«، وحاول������وا ا�ضتمالته 

باملال، وهددوه دون جدوى. فاتهمته الكني�ضة 

حلاد. واأ�ضدرت العام /1656م/  اليهودية بالإ

قراراً بطرده من حظرية الكني�ضة اليهودية.

يف �ضن������ة /1661/ �������رشع يف تاأليف ر�ضالة 

»يف اإ�ض������الح العق������ل« دون اأن يتمه������ا. وم������ن 

اأحاديث������ه مع اأ�ضحابه األف »ر�ضالة �ضغرية عن 

ن�ض������ان و�ضالمة روح������ه«. وطبعت يف  اهلل والإ

العام /1862م/. ويف العام /1663م/ بداأ يف 

كتابة موؤلفه الرئي�ض������ي »الأخالق«. ويف العام 
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/1663م/ ن�رش كتابه »مبادئ فل�ضفة ديكارت« 

وكتابه »اأفكار ميتافيزيقي������ة«. وبداأت �ضهرته 

بال�ضع������ود. يف الع������ام /1670م/ ن�������رش كتابه 

»ر�ضالة لهوتية فل�ضفية«. ويف �ضنة /1676م/ 

زاره الفيل�ض������وف »ليبنتز«، ث������م اأقعده املر�ض 

حتى تويف يف /21/ فراير /1677م/.

❁    ❁    ❁

وىل  االأ رها�ضات  واالإ النه�ضة  ع�رض 

لنقد الالهوت

لق������د كان ل�ضخ�ضي������ة »ا�ضبين������وزا« الدور 

حل������اد، ب�ضبب موقفه من  امله������م يف و�ضمه بالإ

الاله������وت، بح�ضب املفاهيم التي كانت �ضائدة 

حلاد«. آنذاك حول مفهوم »الإ ا

ففي كت������اب »طائف������ة الدجال������ني« ملوؤلفه 

»كري�ضتي������ان كورتلي« يف الق������رن ال�ضابع ع�رش 

يرز »ا�ضبينوزا« بو�ضف������ه ال�ضخ�ضية املخربة 

واللعينة. اإنه ذاك اليهودي الذي طرده اليهود، 

أنه يف  ومي�ض������ي حياته يف عزلة وانفراد. كما ا

حلاد  �ضميم تفك������ريه كان �ضبابياً. واإذا كان الإ

يطالي������ة، وا�ضت�رشى  قد تّولد م������ن النه�ضة الإ

بو�ضاط������ة »ميكافيلي« و»ارتي������ان« و»فانيتي«، 

واإذا كان »هرب������رت �رشب������ري« و»هوبز« اأعظم 

حلاد، ف������اإن »ا�ضبينوزا« كان  الذائدي������ن عن الإ

اأكرثهم ت�ضاوؤماً.

حل������اد فاجاأ اجلميع يف  هذا املو�ضوم بالإ

كتابه »الأخالق« باأنه عامل وفيل�ضوف بالكليات، 

بل مبيتافيزيقا الكليات عندما يقول »اإن اهلل 

أنها عقالنية  هو الكل والكل هو اهلل«. اعتقد ا

تكاملية توؤتي ثمارها من خالل فهم الالهوت 

فهم������اً عقالني������اً. فالكليات ه������ذه هي و�ضمة 

»اأر�ضطية« بامتياز.

اإن التعام������ل بالكليات عند »ا�ضبينوزا« هو 

ما دفع »ليبنتز« اإىل القول: اإن ا�ضبينوزا ينتقل 

�ضفل )املخلوقات( اأي  على )اهلل( اإىل الأ من الأ
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يف جانب اجلدل الن������ازل عند )اأفالطون( يف 

أولويته على اجلدل ال�ضاعد. اأي من الكل اإىل  ا

اجلزء اأولً. وهو ما �ضيدفع باحثة راهبة لحقاً 

لهي عند  اإىل القول يف كتاب لها عن »احلب الإ

فل�ضفة ا�ضبينوزا« باأن فل�ضفة تنطوي على نوع 

م������ن النطوائية الروحانية. ولعل ال�ضواب يف 

أينا »اجلوانية الروحانية«. را

  من اأجل ذلك طالب »ا�ضبينوزا« يف مقدمة 

كتابه »ر�ضال������ة يف الالهوت وال�ضيا�ضة« من ل 

يحكمون العقل ويرتكون قيادهم لالنفعالت، 

باأن يتجاهلوا كتابه املذكور.

�ضكالية ل������دى هذا الفيل�ضوف بني  هذه الإ

حلاد ميكن ح�رشها يف اجتاهات  ميان والإ الإ

ثالثة هي:

ول: ما ميكن اعتباره منحى  ً�- االجتاه االأ

معرفياً اب�ضتمولوجياً.

ً�- االجت����اه الثاين: فهو ما ميكن روؤيته يف 

عمال  اإمكانية اأن يكون ه������ذا العمل متابعة لأ

متت على يد باحثني عرب.

3ً- االجتاه الثالث: يتمثل يف راهنية امل�ضاألة 

الالهوتية وطغيانها عموماً وخ�ضو�ضاً، وفيما 

خر، والعي�ض  جنم عنها من رف�ض لتجارب الآ

�ضمن قطعية معرفية تزداد تعقداً مع ازدياد 

ا�ضطراب امل�ضكالت الفكرية املعا�رشة ثقافياً 

و�ضو�ضيولوجياً على نحو خا�ض.

وىل لع�������رش النه�ضة  رها�ضات الأ م������ن الإ

وروبي، وجود الكت�ضافات اجلغرافية التي  الأ

خر. فازدياد  عنت فيما عنت منه اكت�ضاف الآ

امل�ضاح������ة اجلغرافية وال�ضياحة يف املكان اأدى 

خر والط������الع على ثقافات  اإىل اللتق������اء بالأ

أ�ضهم على  خر مما ا خ������ر وبالتايل ديانات الآ الآ

نحو حاد يف ا�ضتك�ضاف اآفاق جديدة ذات طابع 

خرى ما جرى من تغريات  كوين. من العوامل الأ

اجتماعية واقت�ضادية يف اأوروبة ومن �ضمنها 

مور  هولن������دا. فقد اأخذت الرجوازية زمام الأ

قطاعية القرو�ضطية، و�ضكلت  من الطبق������ة الإ

اأدوات اإنتاج جدي������دة وبنى اجتماعية مدينية 

مم������ا انعك�ض عل������ى الفكر بعام������ة والالهوت 

ن�ضانوي(  والكني�ضة خا�ضة. فظهر املذهب )الإ

له(.  ن�ضان( مقابل )الإ الذي اأكد على قيمة )الإ

ن�ضان على التغيري. وقدرة الإ

ك������ر يف عملية  وكان للكني�ض������ة ال������دور الأ

�ض������الح الديني وفل�ضفة  التغيري. فقد دفع الإ

ع�رش النه�ض������ة يف التاأ�ضي�ض لنقد الالهوت. 
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فقد اأدى تب�ضيط العقيدة امل�ضيحية، اإىل ن�ضوء 

الكني�ضة ال�ضعبية، ون�ض������اأت الكني�ضة الوطنية 

ومنا معها �ضعور وطني.

�ض������الح الكن�ضي كان لبد  لك������ن فل�ضفة الإ

م������ن اأن متر بفل�ضفة ع�رش النه�ضة. فقد تبني 

أن������ه لبد من التفكري فل�ضفي������اً يف ق�ضايا من  ا

ن�ضان(. فقد قام )برونو(  مثل )اهلل والعامل والإ

�ضالته الفل�ضفي������ة اإىل التو�ضل ملا 
ب�ضب������ب من اأ

ي�ضمى )واحدي������ة اجلوهر( حيث يكون )اهلل= 

اجلوهر(. مما اأدى با�ضبينوزا لحقاً اإىل اإنكار 

)الوحي التورات������ي( وتفريغه م������ن م�ضمونه، 

واعتبار الفل�ضفة هي احلقيقة.

للن�س  املنهجي  والنقد  ا�ضبينوزا 

الالهوتي..

ا�ضتخ������دم ا�ضبينوزا لنقد الن�ض الالهوتي 

أنواع من النقد: التاريخي والفيلولوجي  ثالثة ا

والبنيوي.

وعل������ى �ضعي������د املنهج، فق������د اعتمد على 

ال�ضتق������راء وجمع املعطي������ات، والنتقال منها 

اإىل النتائج، بو�ضاطة ال�ضتنباط.

ففي املنهج التاريخي تو�ضل ا�ضبينوزا اإىل 

من الن�ضو�ض املكون������ة للكتاب املقد�ض تعاين 

من م�ض������اكل عدة: فهي من�ضوب������ة اإىل موؤلفني 

�ضفار  مل يكتبوه������ا. ف������ال مو�ضى هو كات������ب الأ

أ�ضفاره، وكذا  وىل، ول ي�ضوع كاتب ا اخلم�ضة الأ

نبياء التوراتيني. كما اأن روايات  غريهم من الأ

التوراة تعاين من ا�ضطراب الزمن، با�ضتخدام 

ال�ضمائ������ر . اإذ كي������ف ملو�ض������ى اأن يكت������ب عن 

نف�ضه ب�ضيغة املا�ضي، واأن يتحدث عن نف�ضه 

بعد موت������ه. وقد ا�ضتنب������ط ا�ضبينوزا من ذلك 

اأن املوؤل������ف احلقيقي هو امل������وؤرخ، الذي ر�ضد 

حداث و�ضمنها يف الكتاب املقد�ض. الأ

اأما النقد )الفيلولوجي= فقه اللغة(. فقد 

تك�ضف عن اأن الكتاب املقد�ض كتب بلغة منت 

عر التاريخ وتطورت، حيث �ضاعت القواعد 

اللغوية والنحوية وال�رشفية، اإ�ضافة اإىل وجود 

ألفاظ مل تعد متداولة، وكذلك احلال بالن�ضبة  ا

�ضياء. مما يعني اأن  ماكن والأ �ضماء املدن والأ لأ

الكتاب دّون على فرتات، لكل فرتة قواعديتها 

�ضم������اء يف زمن التدوين  ونحوها، كما دون الأ

ولي�ض يف زمن احلدث.

النق������د الثالث هو )البني������وي( اأظهر اأمراً 

على جان������ب كبري من اخلط������ورة، كمن يف اأن 

الن�ض التوراتي خمرتق من قبل املوؤلف واللغة 
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ومن ث������م ال�ضلطة ال�ضيا�ضية الالهوتية. ف�ضاع 

الن�ضب التاريخي للن�ض، اإ�ضافة اإىل النتقائية 

يف الن�ضو�ض مبا يخدم ويفيد وا�ضعيها.

ي����دي����ول����وج����ي ل��ل��ن�����س  ال���ن���ق���د االآ

الالهوتي.

يديولوجي يعن������ي الطريقة التي  النقد الآ

ت�ضتثمر فيها ال�ضلطة الالهوتية الن�ض املقد�ض 

من اأجل تطبي������ع اجلماعة الدينية، من خالل 

خط������ة عمل ترتكز على الطقو�������ض والعبادات 

وال�ضعائ������ر، اإ�ضافة اإىل مناخ )قدا�ضوي( يربط 

الفع������ل بالتقوى يف احلياة اليومية. ذلك يعني 

ت�ضكي������ل جمموع������ات ب�رشية موالي������ة لل�ضلطة 

تعادي من يع������ادي ال�ضلطة مع ت������وازن يف اأن 

تباع. توؤمن ال�ضلطة مبا يوؤمن به الأ

خالق������ي باعتباره حممول معريف  النقد الأ

أيديولوجي بو�ضفه منظومة  حلامله، وت�ضكيل ا

اجتماعي������ة، يك�ض������ف ع������ن تن������وع املنظوم������ة 

خالقية يف العامل، من وجهة نظر الالهوت  الأ

ألغى �ضبين������وزا الثنائيات  وامليتافيزيق������ا. لقد ا

ن�ضان  املفرت�ضة بني النف�ض واجل�ضد، واعتر الإ

وحدة متكاملة. كما يرى ا�ضبينوزا اأن الأخالق 

تتاأ�ض�ض عل������ى )املعرفة العقلي������ة( التي توؤدي 

اإىل اأخالق حقيقية غايته������ا حتقيق الف�ضيلة 

ن�ضان، وهي حفظه لكيانه وعي�ضه  �ضا�ضية لالإ الأ

خرين، واإدراك������ه اأن �ضعادته ل  ب�ضع������ادة مع الآ

ن�ضان،  ن�ضان اإله الإ تتحقق اإل معه������م، واأن »الإ

حيث يكون جذر ذاته«.

النق������د ال�ضيا�ض������ي يكم������ن يف دور الدولة 

الوظيف������ي، باعتبارها املنظم للحق الطبيعي. 

خ������الق تكم������ن يف التاأكيد عل������ى الأخالق  فالأ

اجلمعي������ة ل الفردي������ة، وباعتب������ار اأن احل������ق 

خالق������ي الف������ردي هو جزء م������ن املنظومة  الأ

أم������ا �ضكل الدولة الت������ي ينادي بها  اجلمعية. ا

ا�ضبينوزا فهو الدميوقراطية. فهي دولة تتاآتى 

بقرار- ب�رشي لقرار م������ن ال�ضماء. كما يوؤكد 

ا�ضبين������وزا على جدل العالق������ة بني الالهوت 

والدولة. فالدولة تف�������رش الالهوت مبا يوافق 

فراد. م�ضلحة الأ

النقد الفل�ضفي لالهوت الديني.

يقدم الالهوت نف�ضه على اأن الن�ض الديني 

يحوز على حقائق ومعارف قاطعة، وهذا يعود 

بالن�ضبة ل�ضبين������وزا اإىل النظر للن�ض الديني 

�������رشار التي ل  أن������ه ن�ض خفي مليء بالأ على ا

ميك������ن فهمها، يف حني اأن الكت������اب يخلو من 

نه ل������و كان كذلك لكان كتاب للخا�ضة  ذلك، لأ

ل للعامة.
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ويوؤك������د ا�ضبين������وزا، اأن املعرف������ة املحيطة 

نبياء التوراتيني هي معرفة فطرية،  بالنبوة والأ

نبي������اء التوراتيني ه������م ذو وحي خيايل  واأن الأ

لعقلي، ولذلك ج������اء الوحي النبوي متطابق 

مع �ضخ�ضية النبي وحالته العقلية والنف�ضية. 

وكذلك مهنت������ه ومكان اإقامت������ه، فالنبوة ذات 

يقني اأخالقي ل عقلي ريا�ضي.

يف اجلانب املعريف الثاين يتطرق ا�ضبينوزا 

اإىل جدل العالقة بني اهلل والعامل. من هنا يرى 

فيل�ضوفنا اأن الع������امل وحدة كلية، جوهر واحد 

وبالتايل يقطع الطريق على اإمكانية انف�ضال 

اهلل عن العامل. ف������اهلل هو الطبيعة، والطبيعة 

ه������ي اهلل. وبالتايل فاإن ما يح������دث يعود اإىل 

و اإرادات اإلهية.
أ قانون اأزيل، ل اإىل رغبات ا

خري يناق�ض ا�ضبينوزا العالقة  يف اجلزء الأ

أ�ضا�ضيني  ب������ني العقل والنقل من خالل تيارين ا

يف اليهودي������ة وهما: التي������ار العقالين املتمثل 

)باب������ن ميمون( الذي اأخ�ض������ع الكتاب للعقل. 

والتيار الن�ضي احل������ريف الذي مثله )الفخار( 

ندل�ضي ونادى باإخ�ضاع العقل للن�ض  الطبيب الأ

التوراتي.
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مم  �ضاركت يف خريف العام املا�ضي، باأعمال املوؤمتر العام ملنظمة االأ

املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )الدورة اخلام�ضة والثالثون(، وكان يل 

�رضف متثيل بلدي يف  اللجنة الثقافية، وجلنة الرتاث العاملي.. وانعقاد 

ثالثة  عن  تزيد  ملدة  العاملية،  الثقافة  عا�ضمة  باري�س  يف  املوؤمتر  هذا 

للتعرف عن قرب على  اأن هناك فر�ضة جيدة ومنا�ضبة  اأ�ضابيع، يعني 

�ضدارات واملن�ضورات،  معامل باري�س وعظمة البناء والعمارة، وعلى اأحدث االإ

ثقافة اخلوف
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ثار والتقنيات احلديثة، و�رضاعات الفرق املو�ضيقية، واأم�ضيات  ومعار�س الفن واالآ

مم التي تقام على هام�س املوؤمتر.. التعارف بني ال�ضعوب واالأ

»ثقافة اخلوف« كانت وا�ضحة يف جوانب كثرية مما �ضاهدته وتعرفت عليه يف 

معار�س ومنا�ضبات وق��راءات كثرية، وهذا ما طرحته بلدية باري�س يف معر�ضها 

ال�ضخم الذي اأقامته اأمام ال�ضاحة ال�ضخمة املوؤدية اإىل برج »اإيفل« وقد حمل 

املعر�س عنواًنا الفًتا »مًعا من اأجل احلياة« قدمت فيه م�رضحيات وعرو�س فنية 

احلرفية  ولل�ضناعات  الت�ضكيلي  للفن  ومعار�س  �ضبابية  مو�ضيقية  وحفالت 

»الواقي«  ملنتوجات  واأجنحة  واال�ضرتاحات  للمطاعم  وا�ضعة  م�ضاحات  واأف��ردت 

مر الذي  مرا�س املعدية، وكان االأ ي��دز« والتعامل مع االأ وطرق احلماية من »االإ

ي�ضتدعي الوقوف عنده، اخلوف ال�ضديد مما هو قادم من م�ضاكل واأمرا�س وفو�ضى 

اجتماعية واقت�ضادية و�ضحية..

اأ�ضبحت »ثقافة اخلوف« منت�رضة ومتاأ�ضلة يف كل جوانب احلياة  اأوروب��ة  يف 

ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية والثقافية.. اخلوف من »العوملة« وجوانبها 

والثقافة  الفرانكوفونية«  »الثقافة  على  واملوؤثرة  القوية  وخماطرها  املختلفة 

وروبية ب�ضكل عام، وعلى م�ضري لغاتها وعاداتها وقيمها االجتماعية والثقافية،  االأ

على  وروب��ي��ة  االأ ل��ل��دول  ق��درة  ال  �ضديدة  ب�رضعة  الثقافة  فيه  تتحول  ع�رض  يف 

اإنها.. »ثقافة اخلوف« التي اأ�ضبحت واقًعا، ال منا�س  جماراتها- مهما فعلت.. 

ي زائر اأو راغب بال�ضياحة اأو االطالع، اأو حتى العالج،  منه عند اإعطاء »ڤيزا« الأ

مر قد يحتاج اإىل اأ�ضهر من االنتظار واملراجعة وحتى »الوا�ضطة« ويف كثري من  فاالأ

�ضباب املربرة لذلك، وهذه ظاهرة  حيان ياأتي اجلواب بالرف�س دون تقدمي االأ االأ

وروبية.. جديدة مل تكن موجودة منذ �ضنوات قليلة يف قامو�س الدبلوما�ضية االأ

�ضالم يف اأوروبة، ت�ضاعدت  بعد اأحداث احلادي ع�رض من اأيلول ��00، ومع منو االإ

وترية ظاهرة اأطلق عليها ا�ضم »اإ�ضالموفوبيا« التي تعني خوًفا دائًما و�ضاًذا اأو كرًها 

نكليزية، وهذا  االإ للغة  »اأوك�ضفورد«  قامو�س  ورد يف  ملا  ا�ضتناًدا  ما،  ل�ضيء  �ضديًدا 
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�ضالم«. فمن يتابع ما ين�رض من درا�ضات واأبحاث  يعني باخت�ضار »اخلوف من االإ

�ضالم اأعداءه يف اأوروبة ب�ضكل عام،  ومقاالت تن�رض وترّوج ب�ضكل الفت، يجد اأن لالإ

�ضالم وامل�ضلمني،  واأن هناك حمالت اإعالمية مركزة ومدرو�ضة بدقة وعناية �ضد االإ

�ضالم دين عنف وتخّلف« و»اأن املجتمع املتعدد الثقافات  و�ضعار هذه احلمالت: »االإ

و�ضف  على  ع��الوة  التعبري«  حرية  �ضد  يقف  ���ض��الم  و»االإ بالف�ضل«  عليه  حمكوم 

�ضالم عند اأي حادثة  رهابيني« وهذه التهمة دائًما جاهزة �ضد االإ امل�ضلمني ب� »االإ

�ضالمية من اإحدى  مهما كانت �ضغرية اأو ب�ضيطة، ويقومون بتجريد الثقافة االإ

ن�ضانية وقدرتها على التعامل مع الثقافات  اأنبل خ�ضائ�ضها وهي: طبيعتها االإ

رهاب، تاريًخا طوياًل وغنيًا  خرى، وين�ضون اأن لهذه الثقافة التي ي�ضفونها باالإ االأ

خرى، وكان هذا هو ما اأعطى الثقافة  مم االأ خذ والعطاء مع ثقافات االأ يف االأ

ن�ضاين ال�ضامل.. مركزها العلمي ووجهها االإ

لقد جعل النظام العاملي اجلديد من »ثقافة اخلوف« تهديًدا حقيقًيا مل�ضتقبل 

خر،  مم، حيث ي�ضيطر على هذه الثقافة تغيب الوعي بالذات وباالآ ال�ضعوب واالأ

ن�ضان، واالنطواء على الذات  خالقي يف التعامل مع اإن�ضانية االإ وغياب البعد االأ

يح�ضل  فيما  يدقق  من  اأ�ضف،  وبكل  التاريخ،  اإىل  والهرب  العامل  عن  واالنعزال 

الدولية يف م�ضمار  اللعبة  قواعد  »ثقافة اخل��وف« هي جزء مهم من  اأن  يجد 

»العوملة« وهي لي�ضت حم�ضورة فينا، وال مق�ضورة علينا..
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